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 แนวปฏบิัติการจัดการข้อร้องเรียน 
หมวด  3 

 
 นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Student and Stakeholder) 

3.1 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder) 
           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น กล่าว
ช่ืนชม ติชม ใหข้้อเสนอแนะจากนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายวิธีแตกต่าง
กัน เพื่อนำมากำหนดทิศทางพัฒนาและแก้ไขเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น   ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ 
ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(U:Unity)   และทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อนักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรยีน 
       ก. การรับฟังนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(STUDENT and Stakeholder Listening)  
        (1) นักเรียนปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Current STUDENTS and Stakeholders)   
         นักเรียนซึ่งถือเป็นผลผลิตท่ีสำคัญของโรงเรียน  การรับฟัง  ความคิดเห็น  ข้อติชม  ข้อเสนอแนะและ
ความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นโรงเรียนจึงให้ความสำคัญมาก  ซึ่งจะใช้วิธีท่ีหลากหลาย
และแตกต่างกัน  เช่น  นักเรียน ม.3 และ ม.6 ต้องการทราบแผนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนได้นำเสนอในช่วงเวลาการประชุมระดับ ในช่ัวโมงแนะ
แนว  นำผลการประเมินกิจกรรมจากแบบสำรวจความคิดเห็น  เพื่อส่งต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินการหา
วิธีการสนองต่อความต้องการด้วยวิธีต่างๆ  เช่น  จัดทำกิจกรรมแนะแนวการศึกษา  การเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ในการสอบ O-NET, GAT-PAT กลุ่มบริหารงบประมาณจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนโครงการ 
กิจกรรม  กลุ่มบริหารบุคคลจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม กลุ่มบริหารงานท่ัวไปจัดสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ดังท่ีแสดงไว้ในโครงสร้างการบริหารงาน ท้ังนี้ทางด้านผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย  เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นำเสนอให้โรงเรียนเพิ่มห้องเรียน
อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ จากการประชุมสมาคมผู้ปกครองฯ ท่ีจัดขึ้นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
รายงานผลการประชุมดังกล่าว ได้นำไปวางแผนพัฒนาบุคลากร  สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะทำให้เป็น
การสนับสนุนการเรียนการสอน จัดให้ครูศึกษาดูงาน อารมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรมากขึ้น 

(2) ลูกค้าในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Potential STUDENT and Stakeholders) 
โรงเรียนมีกระบวนการรับฟังเสียงของนักเรียนปัจจุบันแล้วยังมีการรับฟังเสียงของลูกค้าในอนาคต  

จากช่องทางต่างๆ  เช่น การจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรตามโรงเรียนเป้าหมาย  การจัดกิจกรรมตลาดนัด
วิชาการปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  การเพิ่มช่องทางให้ได้แสดงความคิดเห็นของลูกค้าในอนาคตและปัจจุบันผ่าน 
Website ของโรงเรียน การสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากนักเรียนเดิมท่ีจะ
สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยลูกค้าในอนาคตต้องการเห็นสภาพแวดล้อมการจัดการเรียน
การสอน  แผนการเรียนต่างๆ  ของโรงเรียน เพื่อการประเมินและตัดสินใจก่อนการสมัครเรียน ในขณะท่ีผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียก็มีข้อมูลสารสนเทศเช่นกัน  เพื่อประกอบการตัดสินใจกับลูกหลานท่ีเป็นลูกค้าในอนาคต  จน
เกิดความเช่ือมั่นในหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน (ดังตารางท่ี 3-2 หมวด3 หน้า 35)  ดังนั้นโรงเรียนจึงรวบรวม
และสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องแล้วนำมาใช้ในปรับปรุง  พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนต่อไป   เช่น การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการ การเพิ่ม-การลดหลักสูตรของโรงเรียน  
เป็นต้น 

 
 
 

ตารางที่ 3-1  การรับฟังเสียงของนักเรียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
เสียงที่รับฟัง ช่องทางการรับฟังเสียง กรอบระยะเวลา ที่มาของข้อมูล 

 
 
 

นักเรียน 

เว็บไซต์ของโรงเรียน(www.tun.ac.th) และ
เครือข่ายสังคม (www.facebook.com/,line) 
- การติดต่อผ่านทางจดหมายและโทรศัพท ์
- ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส ์
- การโฮมรูม 
- การประชุมระดับ 
- กิจกรรมหน้าเสาธง 
- การคัดกรองนักเรียน SDQ 
- การเย่ียมบ้านนักเรียน 
- ผ่านคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ(นักเรียน
แผนการเรียน Gifted ,English program, 
International 
- คณะกรรมการนักเรียน 

- ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
- เวลาราชการ 
- ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ตลอดปีการศึกษา 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ตลอดปีการศึกษา 
- ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
- ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
- เวลาราชการ 
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ข้อความในสื่อออนไลน์ 
 
- บันทึกข้อความ 
- การสอบถาม/การขอข้อมูล 
- สมุดบันทึกโฮมรูม 
- รายงานการประชุมระดับ 
- ซักถามด้วยตนเอง 
- แบบคัดกรอง 
- รายงานการเย่ียมบ้าน 
- บันทึกการประชุม 
 
 
- รายงานการประชุม 

 
 
 

ลูกค้าในอนาคต 

- เว็บไซต์ของโรงเรียน(www.tun.ac.th) และ
เครือข่ายสังคม (www.facebook.com/,line) 
- การติดต่อผ่านทางจดหมาย และโทรศัพท์ 
- ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส ์
- การออกร้านนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ  
- การแนะแนวเรียนต่อโรงเรียนประถมศึกษา 
และโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
- Open house ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษ English 
program, ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (GIFTED), ห้องเรียนพิเศษ 
International Program 
- การสอบ Excellent Student Test (EST) 

- ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
- เวลาราชการ 
- ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
 
 

- ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- ข้อความในสื่อออนไลน์ 
 
- บันทึกข้อความ 
- การสอบถาม/การขอข้อมูล 
- แบบประเมิน/การขอข้อมูล 
- แบบสอบถาม/การขอข้อมูล 
 
- แบบสอบถาม/แบบประเมิน 
/การขอข้อมูล 
 
 
- ใบสมัครสอบ/แบบสอบถาม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.สมาคมศิษย์เก่าฯ 
2.สมาคมผูป้กครอง 

- เว็บไซต์ของโรงเรียน(www.tun.ac.th) และ
เครือข่ายสังคม (www.facebook.com/,line)  
- การติดต่อผ่านทางจดหมาย และโทรศัพท์ 

- ตลอด 24 ชั่วโมง 
- เวลาราชการ 
- ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- ข้อความในสื่อออนไลน์ 
- บันทึกข้อความ 
- แบบบันทึกการประชุม 

http://www.tun.ac.th/
http://www.facebook.com/PRTUNschool
http://www.tun.ac.th/
http://www.tun.ac.th/
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และครูฯ 
3.ผู้ปกครองและ 
เครือข่ายผู้ปกครอง 

- การประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
- การเชิญตัวแทนศิษย์เก่าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้คำแนะนำในการพัฒนาโรงเรียน 

- ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
- ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

- แบบบันทึกการประชุม 
- สถิติการเข้าดูผลการเรียน 
- รายงานการประชุม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
5.สพม.2/สพฐ. 

- การติดตามผลนักเรียนที่จบ ม. 6 ผ่านทางเว็บไซต์ 
- การประชุมใหญส่ามัญ 
- การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- การออกเย่ียมบ้านของนักเรียนและนักเรียนที่
ได้รับทุนการศึกษา 
- งานคืนสู่เหย้า 
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  My office 

- ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
- เวลาราชการ 

- รายงานการประชุม 
- ใบสมัคร/การจดบันทึก 
- แบบประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
- หนังสือราชการ 

        จากตารางจะพบว่าโรงเรียนมีช่องทางส่ือสารกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายทาง  เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจและมีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้จริงเพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาตรงกลุ่มและมี
การทำธุรกรรมได้ถูกต้องตามความต้องการ 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 
 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    3.1 สมาคมศิษย์เก่าฯ  
    3.2 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  
    3.3 ผูป้กครองและเครือข่ายผูป้กครอง 
    3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    3.5 สพม.2/สพฐ.  

 

กลุ่มงาน/หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผน
ดำเนินการตามแผน 

ประชุม/วางแผน/พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน/การมีส่วนร่วม  

www.tun.ac.th , line: @TUN_PR 
, www.facebook.com/, -จดหมาย,
โทรศัพท์, กล่องรับฟังความคิดเห็น, 
-ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์, 
-กิจกรรมโฮมรูม, ประชุมระดบั, 
-กิจกรรมหน้าเสาธง, -เยี่ยมบ้าน
นักเรียน, ผ่านคณะกรรมการ
ห้องเรียนพิเศษ, คณะกรรมการนักเรียน

เรียนรวม 

www.tun.ac.th ,  line: @TUN_PR 
www.facebook.com/,  จดหมาย,  โทรศัพท์,    
ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์  ,เยี่ยมบ้านนักเรียน, 
การประชุม, งานคืนสู่เหย้า, การประชุมชั้นเรียน, 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  My office  

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคลรวบรวมข้อมูล/สรุปและรายงานผล 

ประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจ 

2. นักเรียนในอนาคต 

 

 

1. นักเรียนในปัจจุบัน 
 

www.tun.ac.th 
www.facebook.com/ 
line: @TUN_PR 
-จดหมาย, โทรศพัท์, -นิทรรศการ  
-ตลาดนัดวิชาการ, -การแนะแนว 
-การสอบ Excellent -Student 
Test (EST), - Open house, 
-ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

กำหนดช่องทางการรับฟังเสียงของนักเรียน 

http://www.tun.ac.th/
http://www.facebook.com/
http://www.tun.ac.th/
http://www.facebook.com/
http://www.tun.ac.th/


34 
 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  ไม่พึงพอใจและความผูกพัน จากการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ของทางโรงเรียนแต่ละครั้ง การได้จัดกิจกรรมซ้ำๆ ซึ่งอาจจะมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบไปนั้นทำให้เห็นว่า

นักเรียนมีความพึงพอใจ  ชอบอยากให้จัดกิจกรรมอีก  เมื่อเกิดข้ึนอีกเป็นระยะยาวนานทำให้เห็นว่านักเรียนมี

ความผูกพันกับโรงเรียน  การเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ จะสะท้อนความพึงพอใจและความ

จงรักภักดีต่อโรงเรียนมากยิง่ขึ้น (ดังแผนภาพ 7-14 หมวด 7 หน้า 81) 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการ 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

ออกแบบเครื่องมือ/วิธีการที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจ  
ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน  

ดำเนินการตามแผนงาน/ปฏิทินการทำงาน 

เห็นชอบ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ไมเ่ห็นชอบ 

ประเมินผลความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน เพ่ือความคล่องตัวของการวัด 

 

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน 

ดำเนินการพัฒนาความพึงพอใจให้ดีมากข้ึนและแก้ไขความไม่พึงพอใจในทันที 

นำผลการประเมินมาวิเคราะห์/เปรียบเทียบกับครัง้อื่นๆ   

ผู้อำนวยการโรงเรียน เผยแพร่ข้อมูลช่องทางต่างๆ 
 

สรุปผลและเก็บเป็นสารสนเทศ  
 

แก้ไข/ปรับปรุง 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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ตารางที่ 3-2  ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน 
 

 

        (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน (Satisfaction Relative to Competitors) 

          โรงเรียนคาดคะเนจากลูกค้าในอนาคตก่อนมีการรับสมัครนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เพราะแต่ละปีมีอัตราการแข่งขันสูง  โดยนำสารสนเทศ  สถิติจากปีก่อนนี้มาเปรียบเทียบและนำไป
เปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นท่ีมีหลักสูตรใกล้เคียงกัน  คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  หรือโรงเรียน
ท่ีสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2  แสดงว่าผู้ปกครองท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
นักเรียนมีความเช่ือมั่น มั่นใจกับโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโรงเรียนอื่นๆ และเปรียบเทียบอัตราการ
แข่งขันตามเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 ทำสถิติไว้ในระบบช่วงมีการรับสมัคร
นักเรียน  เช่น โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูงสอบเข้า ม.1 สพม.2 ปีการศึกษา 2560  1. ห้องเรียนสามัญ

หัวข้อ ความพึงพอใจและความผูกพัน ความไม่พึงพอใจ 
1. หลักสูตรการเรียน 
การสอน การจัดการเรียน
การสอน 
 
2. สภาพแวดล้อมโรงเรียน
และบรรยากาศการเรียน
การสอน 
 
 
 
3. การมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 
 
 
 
4. การบริการทางด้าน
การเงินงบประมาณและ
สินทรัพย์ 

1. ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
   - มีหลักสูตรท่ีหลากหลาย การจัดหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับท้องถิ่นความต้องการของนักเรียน 
 
2. ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
   - การมีบรรยากาศท่ีร่มรื่น 
   - สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความ
ปลอดภัย 
  - มีความพร้อมด้านวัสดุ อปุกรณ์และเทคโนโลยี 
 
3.  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
    - กิจกรรมโดยรวมต้องการให้จัดทำทุกๆปี 
    - การเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่า เทศมหาชาติ 
งานคืนสู่เหย้า การมอบทุนการศึกษา 
  
4.  ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
    - การบริหารจัดการงบประมาณท่ีเพียงพอ 
    - การเงินท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
- อุปกรณ์การเรียนใน
ห้องเรียนชำรุดใช้เวลานาน
ในการซ่อมแซม 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 – 2 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน 
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(ปกติ) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 540 คน สมัคร 923 คน  คิดเป็นอัตราส่วน  1:1.71 โรงเรียน
เตรียมอุดมน้อมเกล้า รับ 340 คน สมัคร 744 คน  คิดเป็นอัตราส่วน  1: 2.19  2. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 72 คน สมัคร 375 คน  คิดเป็น
อัตราส่วน  1: 5.20  โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า รับ 72 คน สมัคร 448 คน คิดเป็นอัตราส่วน  1: 6.23 
จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีอัตราการแข่งขันห้องเรียนปกติสูงกว่าโรงเรียน 
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)  ถึง 0.48  และมีอัตราการแข่งขันห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สูงกว่า 
1.03 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีจำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตรครบ 100% ของทุกปีการศึกษา ระดับ ม.3 แล้ว
เรียนต่อท่ีเดิมมากกว่าไปเรียนท่ีอื่น (ดังแผนภาพ 7-15 หมวด7 หน้า 82) ทำให้เห็นความผูกพันของนักเรียนท่ี
มีกับโรงเรียนได้ชัดเจน 
 

ตารางที่ 3-3  แสดงข้อมูลความพึงพอใจเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่แข่ง 

 

3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Engagement) 

ตัวชี้วัด 
       คู่เทียบ 

โรงเรียนเตรียม 
อุดมศึกษาน้อมเกล้า 

โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) 

ระดับความพึงพอใจ 

หลักสูตรการ
เรียนการสอน 

1. ห้องเรียนปกติ 
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  
3. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
English Program  
4. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
International Program 

1. ห้องเรียนปกติ  
2. โครงการห้องเรียน
พิเศษ คณิตศาสตร์  
3. โครงการห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 
4. โครงการห้องเรียน
พิเศษ พสวท.และนักเรียน
ทุน พสวท. 

โรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง 
สอบเข้า ม.1 สพม.2 ปีการศึกษา 
2560 
1. ห้องเรียนสามัญ(ปกติ) 
- ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  
รับ 540 คน สมัคร 923 คน 
คิดเป็นอัตราส่วน  1:1.71 
- ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า  
รับ 340 คน สมัคร 744 คน 
 คิดเป็นอัตราส่วน  1: 2.19 
2. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
- ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

รับ 72 คน สมัคร 375 คน 
คิดเป็นอัตราส่วน  1: 5.20 
- ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า  
รับ 72 คน สมัคร 448 คน 
 คิดเป็นอัตราส่วน  1: 6.23 
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      ก. หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Product Offerings STUDENT and 
Stakeholder Support) 

(1) หลักสูตร (Product Offering) 
โรงเรียนมีหลักสูตรของโรงเรียนท่ีชัดเจนและมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (ดังแผนภาพท่ี 6-1

หมวด6 หน้า 61) จากการนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้เพื่อให้
สอดคล้องกับการทำธุรกรรมของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ส่งผลให้เกิดความผูกพันกับนักเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสนองความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครบถ้วน โดยสังเกตจากสถิติ
การเรียนต่อระดับ  ม.ปลาย  ของนักเรียนระดับ  ม.ต้น  อีกท้ังโรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ฝึกการเรียนรู้แสวงหาความรู้เอง  เช่น วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS)   มีการทำวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  ครูใช้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสภาพจริง  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   แม้ว่าจะมีความแตกต่างของ
บุคล  มีจุดเน้นการเรียนรู้ท่ีมีความยั่งยืนจากการวางระบบบริหารจัดการงานแบบ TUN Model และกลยุทธ์                
BEST  STRATEGY มีกระบวนการจัดการด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ดังแผนภาพ 6-2หมวด6 หน้า 65)  
การเปิดหลักสูตรใหม่เป็นไปตามภาระการของความต้องการแรงงาน  อาชีพและโอกาสทางการประกอบอาชีพ
ในอนาคตของนักเรียน  ซึ่งหลักสูตรใหม่ท่ีเปิด  คือ แผนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว สอดคล้องกับความ
ต้องการแรงงานในสายอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีโรงเรียนเปิดหลักสูตรใหม่ เช่น อาชีพลูกเรือบนเครื่องบิน  อาชีพ
ด้านอาหาร  ด้านการให้บริการ  เป็นต้น 

(2) การสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STUDENT and Stakeholder Support) 
           การสนับสนุนให้นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถสืบค้นสารสนเทศและทำธุรกรรมกับ
โรงเรียนได้  โรงเรียนมีกลไกและวิธีการ  เช่น  

1) การประชุมผู้ปกครอง 
ตารางท่ี 3 – 4 การจัดการความสัมพันธ์นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการการประชุมผู้ปกครอง 

การสนับสนุนใหน้ักเรียน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

วิธีการ/กลไกการส่ือสาร การทำธุรกรรมกับโรงเรียน 

- มีแหล่งข้อมูลเก็บสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้นเหมาะสม  
- มีบุ คลากรพร้อมถาม -ตอบ ให้
ข้อมูลอย่างเหมาะสมทุกครั้ง 
- มีการส่ือสารหลากหลายช่องทาง 

- แจ้งเป็นหนังสือราชการ  
- ประกาศตามป้ายนิเทศของโรงเรียน 
- ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ 
 

มาร่วมประชุมและร่วม
ตัดสินใจในส่วนท่ีนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
เกี่ยวข้อง โรงเรียนรับฟงัเสียง
ไปด้วย 

 
2) การรับสมัครนักเรียน 

ตารางท่ี 3 – 5 การจัดการความสัมพันธ์นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการรับสมัครนักเรียน 
การสนับสนุนใหน้ักเรียน วิธีการ/กลไกการส่ือสาร การทำธุรกรรมกับโรงเรียน 
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และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- มีการติดป้ายประกาศหน้าโรงเรียน 
- มีแหล่งข้อมูลเก็บสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นเหมาะสม  
- มีบุคลากรพร้อมถาม-ตอบ ให้ข้อมูล
อย่างเหมาะสมทุกครั้ง 
- มีการส่ือสารหลากหลายช่องทางและ
ถี่ข้ึนเมื่อใกล้วันรับสมัคร 

- แจ้งเว็บไซต์โรงเรียน  
- ประกาศตามป้ายนิเทศของ
โรงเรียน 
- ประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ 
 

หาข้อมูลหลักสูตร  มีการ
สอบถาม  มีการเลือก
หลักสูตร  มีการมาสมัคร
เรียนกับโรงเรียน 

 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีวิธีการสนับสนุนนักเรียน ลูกค้าในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีก ดังนี้ 
ตารางที่ 3-6  แสดงวิธีการสนับสนุนนักเรียน ลกูค้าในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ/กลไกการส่ือสาร ผู้รับผิดชอบ 

 
        1. นักเรียน 

 

- บริการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ผา่นเว็บไซด์ 
-  การสืบค้นข้อมูลนักเรียน การตรวจสอบผลการเรียน  
- การขอหนังสือรับรอง  การลงทะเบียนเรียน 
 - การตรวจสอบผลการสมัครกิจกรรมชุมนุม 

- งานประชาสัมพนัธ์ 
- งานทะเบียนวัดผล 
- งานทะเบียนวัดผล 
- งานทะเบียนวัดผล 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ/กลไกการส่ือสาร ผู้รับผิดชอบ 
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 (3) การจำแนกนักเรียน (STUDENT Segmentation)  

 โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งออกเป็น  
5 หลักสูตร  ได้แก่  

   1) ห้องเรียนปกติ    
              2) ห้องเรียนภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส   
              3) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
              4) ห้องเรียนพิเศษ ENGLISH PROGRAM   
              5) ห้องเรียนพิเศษ INTERNATIONAL PROGRAM 

ซึ่งเป็นการจำแนกนักเรียนตามความสนใจและความถนัด  เพื่อพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ  
ความสามารถของตน   โดยเน้นกลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์  มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันต่างๆ ท้ังในระดับภูมิภาค  ระดับประประเทศและระดับนานาชาติ  มีการคัดเลือกบุคลกรสอน
ในรายวิชาต่างๆ อย่างเหมาะสม  เพิ่มกิจกรรมสอนเสริมตอนเย็น วันจันทร์ – ศุกร์ ด้วยการเชิญอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นวิทยากร  เช่น  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา 
จัดค่ายวิชาการต่างๆ  เช่น  ค่ายวิชาการโอลิมปิก   สอวน.  IJSO  เป็นต้น  เมื่อมีการเปรียบเทียบกับโรงเรียน
คู้เทียบแล้วพบว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีผลการแข่งขันในอันดับท่ีเหนือกว่าหลายรายการ  เมื่อ

 
   1. นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ลูกค้าใน
อนาคต 
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 

 - ข้อมูลทางการศึกษา สาขาวิชาท่ีเปิดในระดับอุดมศึกษา อาชพี
ท่ีต้องการในอนาคต 
- แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
- การเชื่อมต่อและการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ท่ีครอบคลุมทุก
พื้นท่ีในโรงเรียน  การเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส ์
  - ข้อมูลกิจกรรมข่าวสาร 
  - การชำระเงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
  -  ผลการประเมินการใช้หลักสูตรและความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
  -  สภาพแวดล้อมท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางกายภาพ 
  - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  - ประกันอุบัติเหตุ 
 
  - ข้อมูลหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจาก  
    เอกสารเว็บไซต์โรงเรียน ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม   
- ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และม.4    
    กิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อม การแนะแนวการศึกษา 
  - ติดต่อ สอบถาม โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน ์

- งานแนะแนว 
 
- งานห้องสมุด 
- งานสารสนเทศ 
 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
- กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
- งานสารสนเทศ 
- กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- งานอนามัย 
 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
 
- กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
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มีการจัดลำดับทางสถิติยังพบว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถูกจัดอันดับดีกว่าโรงเรียนคู้เทียบด้วย
บางรายการ  เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเดียวกันทำให้พบว่า โรงเรียนได้รับการยอมรับ  มี
ช่ือเสียง โดยสังเกตจากการพูดถึงแล้วมีคนรู้จักโรงเรียนและช่ือเสียงของโรงเรียน ทำให้ลูกค้าในอนาคตมี
มากมายเพิ่มส่วนตลาดได้ในแต่ละปี  และขยายเขตพื้นท่ีบริการออกไปไกลมากขึ้น 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Building STUDENT and  
Stakeholders Relationships) 

   (1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 
   โรงเรียนสร้างและจัดการกับความสัมพันธ์ที่มีต่อนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดี  เพื่อให้

ได้นักเรียนใหม่และเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด  ตอบสนองความต้องการและกลุ่มเป้าหมายมาทำธุรกรรม
กับโรงเรียนมากขึ้น   อีกท้ังยังมีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีจากผลการจัดการเรียนการสอน  ส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ 
ไปยังนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น  มีความถี่มากขึ้นด้วย   ความคาดหวังได้ถูกเติมเต็มด้วยการ
สนองตอบความต้องการกับนักเรียน  มียกระดับด้วยการสอบคัดเลือกนักเรียน  การคัดเลือกตามคุณสมบัติ
พิเศษอื่นๆ  เพื่อให้ได้นักเรียนท่ีมีคุณภาพมากขึ้น  ส่วนการสร้างความผูกพันของนักเรียนกับโรงเรียน   จะใช้
การสร้างความประทับจากการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้เห็น
เป็นเชิงประจักษ์มากกว่ารูปธรรม  เช่น  การไปแข่งขันได้รางวัลจะนำเสนอความภาคภูมิใจทาส่ือต่างๆ  
ยกระดับด้วยการเลือกแข่งในกิจกรรมท่ียากและมีคู่แข่งเหมาะสม   ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  นักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ทราบและติดตามเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน  การดำเนินการพัฒนาแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ดังนี้ 

1)  กลุ่มนักเรียน  ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
             -  กิจกรรมท่ีสร้างความรักและความผูกพันต่อสถาบัน เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ  ม.1  และ ม.4,   
วันสถาปนาโรงเรียน 11 สิงหาคม,  พิธีประดับพระเกี้ยว,  อำลาสถาบัน, ปลูกฝังค่านิยมท่ีดีงาม, ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน, รักษาและสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน เป็นต้น 
            -  กิจกรรมท่ีสร้างความรักและความผูกระหว่างน้อง-พี่  เช่น  กิจกรรมบัดด้ีพี่-น้องสัมพันธ์, 
กิจกรรมกีฬาสี,  กิจกรรมพี่สอนน้อง,  กิจกรรมส่งพี่ด้วยใจมอบให้ด้วยรัก, การเข้าค่ายวิชาการต่างๆ เป็นต้น  
  - กิจกรรมท่ีสร้างความรักและความผูกพันระหว่างครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-นักเรียนเก่า เช่น การ
ประชุมระดับ, การเยี่ยมบ้านนักเรียน, คลินิกคณิตศาสตร์, หมอภาษา,  ครูท่ีหนูรัก, การประชุมช้ันเรียน 
(Classroom meeting) , แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยสู่น้อง 

2. กลุ่มลูกค้าในอนาคต โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านเตรียมน้อม Open house, การแนะแนว
การศึกษาตามหลักสูตร  สร้างความเข้าใจในหลักสูตรและแผนการเรียนท่ีเปิด สร้างนวัตกรรมให้นักเรียน
ติดตามโรงเรียนผ่าน Application ส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม สะดวกในการติดตามความเคล่ือนไหวผลงาน
ต่างของครูและนักเรียน สามารถติดต่อสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้ง่าย ทำให้ลูกค้าในอนาคตเกิดความ
สนใจ เกิดความรัก ความผูกพันอยากมาเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามากขึ้น เพื่อให้ได้ส่วนแบ่ง
การตลาดในอนาคตเพิ่มขึ้นและตรงตามความต้องการของโรงเรียนตาดหวังไว้  
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3. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โรงเรียนได้มีการสร้างความผูกพันผ่านกิจกรรมหลากหลาย  เช่น กิจกรรม
เดินวิ่งมินิมาราธอน  การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ   
วันเฉลิมพระเกียรติ ร.10   งานคืนสู่เหย้า วารสารฟ้าชมพู  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปี  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ผลสอบ O-NET  สถิติการให้ทุนการศึกษา   สถิติการเรียนต่อ
ในสถาบันอื่นๆ  ผลงานและรางวัลของนักเรียนและครู ในระดับต่าง ๆ 

 
 

         (2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) 
โรงเรียนมีการจัดการกับข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากนักเรียน และแก้ไขข้อ ร้องเรียนนั้นอย่างมี

ประสิทธิภาพและทันท่วงที   โดยใช้ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน(Unity)  เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ  
 

 

 

 

 

สรุป/รายงานผล 
แจ้งผลการ
พิจารณาให้ 

ขอคำวินิจฉัยจากหน่วยงาน 
ต้นสังกัดกรณีเป็นเรื่อง

สำคัญ/ร้ายแรง 

รวบรวมข้อมูล/ 
เก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 

www.tun.ac.th , 
www.facebook.com/ , 
line 

 

การประชุมชั้น
เรียน Classroom 

Meeting 
 

 สายด่วนผู้บริหาร 
กล่องรับข้อคิดเห็น 

 

โทรศัพท์ 023731473 
ถึง 4 โทรสาร 
023731312 

จดหมาย หนังสือ

ร้องเรียน ติดต่อ

ด้วยตนเอง 

แจ้งผลใหฝ้่ายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ 

ยุติเรื่องและแจ้งผู้
ร้องเรียนและผู้ถูก
ร้องเรียนทราบ 

ผู้ร้องเรียน นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

กลุ่มบริหาร/ งาน/ ที่รับผิดชอบ  
รับทราบข้อร้องเรียนดำเนินการแก้ไข 

กรณีมีมูล กรณีไม่มีมูล 

รวบรวมข้อมูล   
จัดลำดับความสำคัญข้อร้องเรียน  

ประชุมดำเนินการเพ่ือหาที่สิ้นสุด 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

สารสนเทศ 

http://www.tun.ac.th/


       รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน 

      ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

  แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  (OBECQA) 

   ประจำปี 2560 

 

     

 
 

           โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

         78 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา 
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