
หมวด 3 

นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาไดสื้บทอดวฒันธรรมของโรงเรียนท่ีรว่มมือรว่มใจจดัการศกึษาท่ีเนน้พฒันา

นกัเรียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ โดยตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน ผลลพัธข์องการจดัการศกึษาจงึมุง่ให้

นกัเรียนประสบความส าเรจ็ทางการศกึษาตามเกณฑม์าตรฐานสากล มีการรบัฟังเสียงนกัเรียน ทัง้ปัจจบุนั 

อดีต และอนาคต เพ่ือน าสู่การพฒันาของหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนการสอน และสรา้งความ

ผกูพนัของศิษยท่ี์มีตอ่โรงเรียน  

3.1 เสียงของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder) 

ก. การรบัฟังนกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (STUDENT and Stakeholder Listening) 

(1) นกัเรียนปัจจบุนัและผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย (Current STUDENT and Stakeholder) 

โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาไดจ้ดัวางระบบการรบัฟังเสียงของนกัเรียนปัจจบุนั ดงันี ้

 

 

 

 

               

 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.1 แสดงวิธีการการรบัฟังเสียงของนกัเรียนปัจจบุนัและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

แต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินผลความพงึ

พอใจของนักเรียน 

ก าหนดชอ่งทางใน  

การรบัฟัง 

เก็บรวบรวมขอ้มลู 

วิเคราะหป์ระเด็นรบัฟัง

และก าหนดชอ่งทาง 
สงัเคราะหข์อ้มลู 

การติดตาม การจดัการ

ขอ้เรยีกรอ้ง (A) 

การประเมินผลการ

จดัการขอ้เรยีกรอ้ง (A) 

         สง่ตอ่ขอ้มลู (A) 

 



ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียดวิธีรบัฟังเสียงของนกัเรียนปัจจบุนัและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

องคป์ระกอบที ่ กระบวนการ 
1. แตง่ตัง้
คณะกรรมการ
ผูร้บัผิดชอบ 

คณะกรรมการประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรยีนเป็นประธาน หวัหนา้ทกุระดบัชัน้ เป็นกรรมการ
คณะท างานดา้นการรบัฟังนกัเรยีน โดยมีงานแนะแนวเป็นกรรมการและเลขานกุาร โรงเรยีนไดม้อบหมาย
หนา้ที่ความรบัผิดชอบใหด้ าเนินการตามระบบ ประชมุชีแ้จงคณะกรรมการใหเ้ขา้ใจถงึแนวทางทีจ่ะน าไป
ปฎิบตัิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2. ก าหนด
ช่องทางใน 
การรบัฟัง 

ส ารวจช่องทาง คณะท างานไดศ้กึษาหลกัสตูรโรงเรยีน การบรหิารงานของโรงเรยีนและบรกิารอื่นๆ  
โดยตัง้เป็นประเด็นเพื่อใชเ้ป็นขอ้เรยีกรอ้งของนกัเรียน 

3. เก็บรวบรวม
ขอ้มลู 

เก็บรวบรวมขอ้มลูจาก ตูแ้สดงความคิดเห็น สือ่สงัคมออนไลน ์และเทคโนโลยีบนเว็บไซตต์า่งๆ  
แบบสงัเกต แบบสอบถามความพงึพอใจ  

4. วิเคราะห์
ประเด็นรบัฟัง
และ 
ก าหนด
ช่องทาง 
 

การวเิคราะหป์ระเด็นที่นกัเรยีนจะแสดงความคิดเห็นและช่องทางในการรบัฟัง คณะท างานไดใ้ชเ้ทคนิค
การประชมุกลุม่ (Focus Group) เพื่อก าหนดเป็นประเด็นและช่องทางในการรบัฟังเสยีงโดยยดึช่องทาง
ตามทีก่  าหนดไวใ้นองคป์ระกอบที่สอง เป็นกรอบในการด าเนินการ ในสว่นช่องทางในการรบัฟังเสยีง 
คณะท างานไดใ้ชบ้ทบาทหนา้ที่ของครูที่ปรกึษาเขา้มามีบทบาทในการรบัฟังเสยีงนกัเรยีนโดยตรง 
ผา่นแบบฟอรม์การสรุปรายงานขอ้เรยีกรอ้งเป็นรายสปัดาหแ์ละสรุปรายงานตามสายงานตามโครงสรา้ง
การบรหิาร พรอ้มทัง้เปิดช่องทางใหน้กัเรยีนเสนอขอ้เรยีกรอ้งโดยตรงตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งผา่นระบบ
ขอ้มลูสารสนเทศหรอืยื่นขอ้เสนอดว้ยวาจาหรอืลายลกัษณอ์กัษร 

5. สงัเคราะห์
ขอ้มลู 

คณะท างานไดร้วบรวมขอ้มลูตามประเด็นท่ีไดก้ าหนดไวใ้นเบือ้งตน้ ตรวจสอบคณุภาพของขอ้มลูในเรือ่ง
ของความนา่เช่ือถือตามกรอบประเด็นท่ีไดก้ าหนดไว ้จดัจ าแนกขอ้มลูในแตล่ะประเด็นพรอ้มวเิคราะห์
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าเป็นเอกสารน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิาร เพื่อ
รบัทราบและตดัสนิใจ 

6. สง่ตอ่ขอ้มลู การสง่ตอ่ขอ้มลู คณะท างานไดจ้ดัท าเอกสารแยกประเภทของขอ้มลูตามหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งผา่นสาย
งานตามโครงสรา้งการบรหิาร โดยแยกประเด็นที่ไมส่ามารถแกปั้ญหาหรอืปรบัปรุงไดท้นัที คณะท างาน 
ไดร้วบรวมไวเ้พื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัวางแผนการด าเนินงานและแผนเชิงกลยทุธ ์ตอ่ไป 

7. การติดตาม 
การจดัการขอ้
เรยีกรอ้ง 

การติดตามการจดัการขอ้เรยีกรอ้ง คณะกรรมการไดศ้กึษาการแกปั้ญหาการปรบัปรุงที่ไดก้ารด าเนนิการ 
ที่ไดด้  าเนินการในองคป์ระกอบที่ 6 ถึงปัญหาความส าเรจ็ของการแกปั้ญหารวบรวมไวเ้พื่อใช้เป็นขอ้มลูใน
การปรบัวางแผนเชิงกลยทุธแ์ละ แผนปฏิบตัิงานประจ าปี 

 

 

 

 

 



องคป์ระกอบท่ี กระบวนการ 
8. การประเมินผลการจดัการ 
ขอ้เรยีกรอ้ง 

คณะท างานไดป้ระเมินประสทิธิภาพการแกปั้ญหาและปรบัปรุงขอ้เรยีกรอ้ง 
ดว้ย ACPIM- Model เพื่อตรวจสอบความเป็นระบบ PDCA วามพงึพอใจตอ่วิธีการ
แกปั้ญหา และองคค์วามรู ้ที่เก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นฐานในการแกปั้ญหาและประเมิน
ประสทิธิผลตามประเด็นขอ้เรยีกรอ้งและความคาดหวงั 

9. ประเมินผลความพงึพอใจของ
นกัเรยีน 

เป็นการประเมินผลลพัธเ์ก่ียวกบัความพงึพอใจของนกัเรยีนที่มีตอ่การจดัการ 
ขอ้เรยีกรอ้ง โดยคณะท างานไดก้ าหนดตวัชีว้ดัที่มคีวามส าคญั คือ รอ้ยละของ 
ระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนที่มีตอ่การจดัการขอ้เรยีกรอ้งของนกัเรยีนปัจจบุนั 
ตอ่หลกัสตูรโรงเรยีน การบรหิารงานแของโรงเรยีนและบรกิารอื่นๆ  

 (2) นกัเรียนในอนาคตและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (Potential STUDENT and Stakeholder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.2 แสดงวิธีการรบัฟังเสียงของนกัเรียนอนาคตและผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย 

นกัเรียนในอนาคตของโรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา ประกอบดว้ยนกัเรียนในเขตพืน้ท่ีบรกิารและนกัเรียนทั่วไป

ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัประถมศกึษาและระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนใหค้วามส าคญักบัการรบัฟังของ

นกัเรียนกลุม่นีว้ตัถปุระสงคท่ี์ส าคญัคือ ขอ้มลูจากการรบัฟังเสียงจะน าไปใชป้รบัผลิตภณัฑข์องโรงเรียน ใหมี้

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และคณุภาพ คือ ความพงึพอใจของนกัเรียน วิธีการรบัฟังเสียงของนกัเรียนใน

อนาคตมีระบบการรบัฟังเสียงดงัตารางท่ี 3.2 ดงันี ้

 

นักเรียนในอนาคต 

และ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ประชมุแตง่ตัง้

คณะกรรมการ 

2. ก าหนดช่องทางในการรบั

ฟัง 

3. สรา้งเครือ่งมือ 

4. จดัเก็บขอ้มลู 

5. วิเคราะหข์อ้มลู 

8. ประเมิน 

7. จดัการตามขอ้เสนอ 

6. สง่ตอ่ 



ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียดวิธีการรบัฟังเสียงของนกัเรียนอนาคตและผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย 

องคป์ระกอบท่ี กระบวนการ 
1. ประชมุแตง่ตัง้คณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรยีนเป็นประธาน หวัหนา้ทกุระดบัชัน้ 

เป็นกรรมการคณะท างานดา้นการรบัฟังนกัเรยีน โดยมีงานแนะแนวเป็นกรรมการ
และเลขานกุาร คณะท างานประชมุโดยมีผูอ้  านวยการชีแ้จงแนวทางการด าเนินการ
เพื่อสรา้งความเขา้ใจ 

2. ก าหนดช่องทางในการรบัฟัง การก าหนดช่องทางการรบัฟังนกัเรยีนอนาคต คณะท างานไดจ้ดัประชมุวเิคราะห ์
ทางเลอืก ก าหนดทางเลอืกที่เหมาะสมโดยยอ้นมาทบทวนกิจกรรมที่เคยปฏิบตัใิน
รอบปี ท่ีผา่นมา ประเมินกิจกรรมที่มีโอกาสเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายมากที่สดุ โดยใช้
ขอ้มลูจากงานแนะแนว จนไดช้่องทางเขา้ถึงกลุม่เปา้หมาย เพื่อก าหนดกิจกรรมการ
รบัฟังเสยีงของนกัเรยีนอนาคต เช่น กิจกรรมแนะแนวสญัจร กิจกรรมเผยแพร ่และ
ส ารวจ ฯลฯ ซึง่เป็นกิจกรรมหลกัๆ ท่ีผา่นการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละเป็นทางเลอืก
ของช่องทางการรบัฟังในระดบัตน้ๆ 

3. สรา้งเครือ่งมือ แบบสอบถาม แบบประเมินความพงึพอใจ แบบเสนอความตอ้งการและแบบ
สมัภาษณ ์

3. จดัเก็บขอ้มลู คณะท างานไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม แบบประเมนิความพงึพอใจ 
แบบเสนอความตอ้งการและ แบบสมัภาษณ ์ 

5. วิเคราะหข์อ้มลู วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูจนไดข้อ้มลูที่มีความเป็นไปไดท้ี่จะน ามาปฏิบตัิ และ
จ าแนกประเภทของของขอ้มลูตามความตอ้งการ 

6. สง่ตอ่ น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวเิคราะห ์สง่ตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง 
7. จดัการตามขอ้เสนอ น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวเิคราะห ์และจ าแนกประเภท มาด าเนินการตามขอ้เรยีกรอ้ง 
8. ประเมิน ประเมินผลการจดักิจกรรมตามขอ้เสนอ ขอ้มลูทัง้ทางดา้นประสทิธิภาพของระบบ 

การรบัฟัง ตามวตัถปุระสงค ์คา่เปา้หมาย และประเมินคณุภาพความพงึพอใจ 

 มีกระบวนการรบัฟังเสียงของนกัเรียนในอดีต จากการติดตามขอ้มลูของนกัเรียนท่ีจบหลกัสตูร เพ่ือ

ทราบขอ้มลูการศกึษาตอ่ การประกอบอาชีพ และประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีช่องทางในการรบัฟัง ผา่น

ทาง Facebook , Line  ตูร้บัความคดิเห็น 

ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดวิธีการรบัฟังเสียงนกัเรียนในอดีตและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

กลุม่ แนวทางวิธีการในการรบัฟัง ระยะเวลา ผูร้บัผิดชอบ 
นกัเรยีนในอดีต - Facebook โรงเรยีน 

- การเขา้รว่มประชมุ และกิจกรรมตา่งๆของศิษยเ์ก่า 
- การเชิญตวัแทนศษิยเ์ก่ารว่มแสดงความคิดเห็น และ
ค าแนะน าในการพฒันาโรงเรยีน 
- การตดิตามผล นกัเรยีนที่จบการศกึษาผา่นทางเว็บไซต ์

ตลอดปีการศกึษา 
 
1-2 ครัง้/ปี 
1-2 ครัง้/ปี 
ตลอดปีการศกึษา 

งานสารสนเทศ 
 
สมาคมศิษยเ์กา่ 
 
งานแนะแนว 



ข. การประเมินความพงึพอใจและความผกูพนัของนกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย(Determination of 

STUDENT and Stakeholders Satisfaction and ENGAGEMENT) 

 (1) ความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจและความผกูพนั (Satisfaction Dissatissatisfaction and 

ENGAGEMENT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.3 แสดงวิธีการประเมินความพงึพอใจและความผกูพนัของนกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา มีวิธีการประเมินความพงึพอใจ ของนกัเรียนปัจจบุนัรวมถึงนกัเรียนใน

อดีต และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียโดยเก็บรวบรวมขอ้มลูวิเคราะหส์งัเคราะห ์ท่ีครอบคลมุการด าเนินการจดั

การศกึษาของโรงเรียน  ในกลุม่บรหิารงานวิชาการ กลุม่บรหิารงานงบประมาณ กลุม่บรหิารงานบคุคลและ

แผนงาน และกลุม่บรหิารงานทั่วไป เก็บขอ้มลูปีการศกึษาละ 1 ครัง้ เพื่อกลุม่ท่ีเก่ียวขอ้งน าขอ้มลูท่ีไดม้า 

วางแผน ปรบัปรุง และพฒันาระบบงาน พิจารณานโยบาย กลยทุธข์องโรงเรียน ใหต้อบสนองความตอ้งการ

และสรา้งความพงึพอใจตอ่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

  วิธีการประเมินความไมพ่งึพอใจ โดยใชแ้บบประเมินความพงึพอใจ ซึ่งจะพบวา่ขอ้มลูสว่น

หนึ่งมีความพงึพอใจนอ้ยหรือไมพ่งึพอใจ ท่ีครอบคลมุการด าเนินการจดัการศกึษาของโรงเรียน ทัง้ 4 กลุม่ 

ใชว้ิธีการสอบถาม หาขอ้มลูเพิ่มเตมิ เพื่อกลุม่งานท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มลูท่ีไดม้าวางแผน ปรบัปรุง และพฒันา

ระบบงาน ไปพรอ้มกบัการพิจารณานโยบาย กลยทุธข์องโรงเรียน เพ่ือขจดัความไมพ่งึพอใจใหต้อบสนอง

ความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจของนกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียใหเ้กิดความพงึพอใจในท่ีสดุ มีการ

รวบรวมผลทกุปีการศกึษา โดยเปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัเปา้หมายในแตล่ะปีวา่มีความพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจ

มากขึน้ หรือนอ้ยลงในเรื่องใด เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชต้อบสนองความตอ้งการท่ีดีกวา่ ความคาดหวงั ใหเ้กิดขึน้

แก่นกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียย่ิงขึน้ 

 

วิเคราะหข์อ้มลู ความพงึพอใจ ความไมพ่งึพอใจและความผกูพนั 

สรา้งเครือ่งมือ 

รวบรวมขอ้มลู 

ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรม 

ปรบัปรุงพฒันาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้



  ความผกูพนัของนกัเรียน โรงเรียนจดัใหมี้บรกิารทางการศกึษาเพ่ือสง่เสรมิ สนบัสนนุการจดั

การศกึษาใหมี้คณุภาพ และสรา้งนวตักรรม เพ่ือจงูใจนกัเรียนกลุม่ใหม ่สรา้งโอกาสในการขยายความสมัพนัธ์

กบันกัเรียนปัจจบุนั และสง่ผลตอ่นกัเรียนในอนาคต มีการบรกิารในหลายดา้น เชน่ หอ้งสมดุโรงเรียน  หอ้ง

พิพิธภณัฑ ์หอ้งจรยิธรรม หอ้งนาฏศลิป์ หอ้งดนตรีไทย หอ้งดรุยิางคส์ากล หอ้งปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร ์

หอ้งปฏิบตักิารคอมพิวเตอร ์ตดิตัง้ระบบสญัญาณอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู ครอบคลมุพืน้ท่ีทั่วทกุอาคาร และ

บรเิวณโรงเรียนท าใหน้กัเรียนสามารถสืบคน้ขอ้มลูผา่นระบบเครือขา่ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว การบรกิารดา้นสถานท่ี

และสิ่งแวดลอ้ม ท าใหน้กัเรียนมีสขุภาพกาย สขุภาพจิตท่ีดี มีความพรอ้มและเอือ้ตอ่การเรียนรู ้และยงับรกิาร

แก่ชมุชนภายนอก เชน่ หอ้งประชมุ หอประชมุ สถานท่ีแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ การแขง่ขนักีฬาสมัพนัธ ์

ใหก้บัหน่วยงานตา่งๆ การจดัสอนเสรมิเตมิเตม็ โดยใหบ้คุลากรในสถานศกึษาและเชิญวิทยากรพิเศษ การจดั

กิจกรรมคา่ยทกัษะทางวิชาการจากการท่ีโรงเรียนมีหลกัสตูรท่ีบรกิารทางการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้ นกัเรียนไดร้บัรางวลัจากการแขง่ขนั ดา้นวิชาการระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และ

ระดบัประเทศ สง่ผลใหน้กัเรียนและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งมีความพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษาของโรงเรียนตอ่เน่ือง 

เป็นความผกูพนัระหว่างโรงเรียนกบันกัเรียนปัจจบุนัท่ีพงึพอใจเช่ือมั่นการจดัการศกึษาของโรงเรียน มีผลตอ่

นกัเรียนในอนาคต ท าใหเ้กิดความผกูพนัระหวา่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย  

  (2) ความพงึพอใจเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ (Satisfaction Relative to Competitors) 

   โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา มีวิธีการเสาะหาสารสนเทศดา้นความพงึพอใจของนกัเรียนและ

ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียท่ีมีตอ่โรงเรียน ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.4 แสดงการประเมินความพงึพอใจเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ 

ความพงึพอใจ 

เมื่อเปรียบเทยีบกับคู่แข่ง 

3. ด  าเนินการ

จดัการขอ้มลู 

6. ปรบัปรุง 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

1. จดัเก็บขอ้มลู 

2.ประเมินวิเคราะห ์

5. วิเคราะหข์อ้เสนอ 

4. สรา้งเครือ่งมือ 



  ส ารวจความพงึพอใจ โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจ แบบสมัภาษณ ์กบันกัเรียนและผูมี้

สว่นไดส้ว่นเสีย จากการตดิตอ่โดยตรง น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห ์รวบรวม น าเสนอผูบ้รหิารเพ่ือตดัสินใจ

ประกาศใช ้มีการประเมินและวิเคราะหป์รบัปรุง แลกเปล่ียนเรียนรู ้เปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ เพื่อน าไปปรบัปรุงใน

รอบด าเนินการตอ่ไป โดยการศกึษาความพงึพอใจในดา้นหลกัสตูร ดา้นระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน และ

แหลง่เรียนรู ้ 

3.2 การผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(STUDENT and Stakeholder Engagement) 

 ก. หลกัสตูรและการสนบัสนนุนกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (Product Offering STUDENT and 

Stakeholder Support) 

  (1) หลกัสตูร (Product Offering) 

  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาจดัการเรียนการสอนภายใตห้ลกัสตูรของสถานศกึษา โดยมี

การด าเนินการตามภาพ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.5 แสดงขัน้ตอนการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา ไดจ้ดัการเรียนการสอนครบตามโครงสรา้งของหลกัสตูร และตวัชีว้ดัของ

หลกัสตูร ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรูอ้ย่างครบถว้น โดยด าเนินการศกึษาหลกัสตูรของโรงเรียนวิเคราะห์

ขอ้มลูหลกัสตูรของโรงเรียน ทบทวนหลกัสตูร เสนอผูบ้รหิารและคณะกรรมการสถานศกึษา ประกาศใช ้

ประเมิน วิเคราะห ์ปรบัปรุง แลกเปล่ียนเรียนรู ้และสง่เสรมิกลุม่สาระการเรียนรูน้  าหลกัสูตรไปใช ้มีการ

ประเมินผลการใชห้ลกัสตูรทกุปีการศกึษา โดยมีการสอบถามความพงึพอใจตอ่การใชห้ลกัสตูร และน าผล 

ศกึษาหลกัสตูรของโรงเรียน 

วิเคราะหข์อ้มลูหลกัสตูรขอ.โรงเรียน 

ทบทวนหลกัสตูร 

เสนอผูบ้รหิารและคณะกรรมการสถานศกึษา 

ประกาศใช ้

ประเมิน/ วิเคราะห/์ ปรบัปรุง/ แลกเปล่ียนเรียนรู ้

สง่ตอ่กลุม่สาระการเรียนรู ้
 



การประเมินมาปรบัปรุง คณะท างานไดน้  าผลการด าเนินการแตล่ะปีมาวิเคราะหป์รบัปรุงเพ่ือใชด้  าเนินการใน

รอบปีการศกึษาตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

  (2) การสนบัสนนุนกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (STUDENT and Stakeholder Support) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.6 แสดงการสนบัสนนุนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสีย 

  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา ไดจ้ดัการเรียนการสอนครบตามโครงสรา้งของหลกัสตูร ท่ีเนน้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู ้และตวัชีว้ดัของหลกัสตูร ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรูอ้ยา่งครบถว้น โดย

เนน้ท่ีการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิใหส้งูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ทัง้คะแนนเฉล่ียรายบคุคล รายวิชา รายกลุม่สาระการ

เรียนรู ้รวมถึงคะแนนการสอบวดัคณุภาพการศกึษาระดบัชาติ หรือ O-NET ตลอดจนทกัษะการคิดสรา้งสรรค ์

ทกัษะการเรียนรูศ้ตวรรษท่ี 21 และทกัษะของนกัเรียนในดา้นตา่งๆ การสนบัสนนุใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีสงูขึน้นัน้ โรงเรียนไดจ้ดับรกิารเสรมิท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การสืบคน้ขอ้มลูทางการศกึษาผา่น

ศนูยบ์รกิารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และเครือขา่ยของนกัเรียน นอกจากนัน้โรงเรียนไดมี้ระบบแนะแนวทาง

การศกึษาและอ่ืนๆ โดยโรงเรียนพฒันาการใหบ้ริการ ท่ีค  านงึถึงประสิทธิภาพ ของการใหบ้รกิารเป็นส าคญั 

โรงเรียนยงัไดจ้ดัใหมี้การรวมกลุม่ความสนใจในรูปแบบของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ชมุชน และกลุม่สนใจ โดยมี

ครูเป็นท่ีปรกึษาการจดักิจกรรมอยา่งอิสระ จดัเวทีสง่เสรมิความสามารถและทกัษะนกัเรียนอยา่งทั่วถึง ทัง้

ภายในและภายนอกสถานศกึษาในทกุๆดา้น ท่ีนกัเรียนและครูใหค้วามสนใจ โดยมีตวัชีว้ดัท่ีส  าคญั คือรอ้ยละ

ของผลการแขง่ขนั ความรู ้ความสามารถและทกัษะของนกัเรียน ผลการด าเนินการในแตล่ะปี คณะท างานได้

 

ศกึษาความตอ้งการของผูเ้รยีน 

สง่ตอ่ให ้

กลุม่สาระการเรยีนรู ้

ปรบัปรุง แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

ประเมิน 

จดักิจกรรมความสนใจ 

วิเคราะห ์



น าผลการด าเนินการในแตล่ะปี มาวิเคราะหป์รบัปรุงเพ่ือใชใ้นการด าเนินการในรอบปีการศกึษาถดัไปอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

(3) การจ าแนกนกัเรียน (STUDENT Segmentation) 

 โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบดา้นการบรหิารและจดัการขอ้มลู

สารสนเทศท่ีปรากฏตามโครงสรา้งการบริการ ขอ้มลูโรงเรียนทกุกลุม่โรงเรียนใชเ้ป็นฐานขอ้มลูท่ีส าคญัในการ

เก็บรวบรวม ตลอดจนการรบับรกิารของโรงเรียน ระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูท่ีมีคณุภาพมีกระบวนการ ดงั

ภาพท่ีประกอบท่ี  3.7 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ีประกอบท่ี 3.7 แสดงการจ าแนกนกัเรียน 

  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา ใชห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 แบง่เป็น

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายแบง่เป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

กลุม่ท่ี 1 แผนการเรียนวิทย-์ คณิต กลุม่ท่ี 2 แผนการเรียนศลิป์ทั่วไป และใชห้ลกัสตูรมาตรฐานสากล จดัการ

เรียนการสอน IS1 IS2 และ IS3 ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 

 ข. การสรา้งความสมัพนัธก์บันกัเรียนและผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (Building STUDENT and 

Stakeholder Relationships) 

  (1) การจดัการความสมัพนัธ ์(Relationship Management) 

  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยามีวฒันธรรมของโรงเรียนท่ีส าคญัคือความรว่มมือ ร่วมแรง รว่มใจ จดั

การศกึษาท่ีมุง่ใหผู้เ้รียนประสบความส าเรจ็ดว้ยความรกัความเมตตาตอ่ศษิย ์มาเป็นระยะเวลายาวนานชมุชน

การจ าแนกนักเรียน 

1.รวบรวมขอ้มลูนกัเรยีน 

2.วิเคราะหข์อ้มลูนกัเรยีน 

3.แยกนกัเรยีนตามกลุม่ความสามารถ 

4.ประเมิน 

5.ปรบัปรุง 

6.สง่ตอ่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 



และสงัคมใหค้วามเช่ือถือไวว้า่งใจ ท่ีน าลกูหลานเขา้มาศกึษาเลา่เรียน ดงันัน้ นกัเรียนสว่นใหญ่ของโรงเรียนมี

ผูป้กครอง บดิามารดา ปู่ ยา่ตายาย และเครือญาต ิเป็นศิษยเ์ก่าของโรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา ซึ่งเป็นตน้ทนุท่ีส าคญั

ในการสรา้งความสมัพนัธใ์หก้บักลุม่นกัเรียนในแตล่ะกลุ่มท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสตูร การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ถึงหลกัสตูร การเรียนการสอน และการบรกิารอ่ืนๆ ส าหรบันกัเรียนในอนาคตโรงเรียนไดม้อบหมายใหง้านแนะ

แนวเป็นหนว่ยงานหลกัในการด าเนินการโดยมีกลุม่บรหิารงานวิชาการในการก ากบัดแูลจดักิจกรรมเขา้ถึง

กลุม่เปา้หมาย มุง่ไปท่ีนกัเรียนประถมศกึษาในเขตพืน้ท่ีบรกิารและพืน้ท่ีทั่วไป เพ่ือน าเสนอประเดน็ใหม่ๆ ท่ี

พฒันาขึน้ อนัเกิดจากการปรบัปรุงหลกัสตูร การเรียนการสอน และการบริการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา่ในรอบปีท่ีผา่นมา 

รวมทัง้ขอ้มลูท่ีจ  าเป็น เพ่ือใหผู้ป้กครอง และนกัเรียนตดัสินใจ ในการเขา้ศกึษาตอ่โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยาทัง้ใน

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และมธัยมศกึษาตอนปลาย ตวัชีว้ดัความส าคญัของการสรา้งความส าพนัธข์อง

นกัเรียนคือรอ้ยละของนกัเรียนท่ีมาสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ กิจกรรมหรือวิธีการสรา้งความสมัพนัธ ์งานแนะแนวได้

ประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินการ และประเมินประสิทธิผลตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนด เปรียบเทียบคา่

เปา้หมาย และน าผลมาวิเคราะหป์รบัปรุงกลไกสรา้งความสมัพนัธใ์หมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูขึน้ใน

ทกุปี 

  (2) การจดัการกบัขอ้เรียกรอ้ง (Complaint  Management) 

   โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา ไดจ้ดัการศกึษา ไดจ้ดัการศกึษาท่ีเนน้นกัเรียนเป็นส าคญั 

เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ขอ้รอ้งเรียนของ

นกัเรียน จงึเป็นขอ้มลูส าคญัท่ีจะน ามาปรบัปรุงหลกัสตูร กระบวนการเรียนการสอนและบรกิารอ่ืนๆ ใหมี้

ประสิทธิภาพเป็นท่ีพงึพอใจของนกัเรียนผา่นระบบการจดัการขอ้รอ้งเรียน ดงัภาพประกอบท่ี  3.8 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ีประกอบท่ี 3.8 แสดงการจดัการกบัขอ้รอ้งเรียน 

การจัดการกับข้อร้องเรียน 

           1.   จดัเก็บขอ้มลูขอ้เรยีกรอ้ง 

           2.   วิเคราะหข์อ้มลู 

           3.   ก าหนดจดัการขอ้เรยีกรอ้ง 

           4.   ด าเนินการแกไ้ขขอ้เรยีกรอ้ง 

           5.   ประเมินวิเคราะห ์

           6.   ปรบัปรุงแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

           7.   สง่ตอ่ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง 



โรงเรียนไดแ้ตง่ตัง้คณะท างาน โดยใชค้  าสั่งโรงเรียนเพ่ือก าหนดบคุคลและบทบาทหนา้ท่ี 

การด าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรียน เริ่มดว้ยการจดัเก็บขอ้มลูผา่นกลไกส าคญั คือ แบบสอบถาม ระบบผา่น

เครือข่ายสารสนเทศ จากการเก็บขอ้มลูของครูประจ าชัน้ และอ่ืนๆ น ามาศกึษาความเช่ือถือของขอ้มลู 

วิเคราะหเ์พ่ือการจ าแนกขอ้มลูในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูรโรงเรียน การบรหิารงานของโรงเรียน และบรกิาร

อ่ืนๆ จดัล าดบัความส าคญัของขอ้มลูเพื่อน ามาจดักิจกรรม และกลไกในการจดัการขอ้รอ้งเรียนผา่นโครงสรา้ง

การบริหารกิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบตักิารประจ าปี โดยใชร้ะบบการกบัดแูลท่ีโรงเรียนถือปฏิบตั ิ

คณะท างานไดน้  าผลการด าเนินการกบัขอ้รอ้งเรียนท่ีผา่นกระบวนการปฏิบตัมิาวิเคราะห ์ปรบัปรุง เพื่อเขา้สู่

การด าเนินการในรอบปีถดัไป โดยมีเปา้หมายส าคญั คือ จ านวนขอ้รอ้งเรียนท่ีนอ้ยลง 

ตารางท่ี 3.4 แสดงกระบวนและวิธีการจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของโรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา 

ขัน้ตอน วิธีการ เปา้หมาย 
1. เสยีงของผูเ้รยีกรอ้ง การประชมุ แบบสอบถาม สือ่ออนไลน ์ หนงัสอื เอกสาร มาดว้ย

ตนเอง โทรศพัท ์ผา่นกลุม่แกนน า สือ่ตา่งๆ ตูร้บัฟังความคิดเห็น 
นกัเรยีน และผูม้ีสว่นได้
สว่นเสยี 

2. วิเคราะห ์แยกแยะ 
ขอ้รอ้งเรยีน 

1. รวบรวมขอ้มลู เสนอฝ่ายบรหิาร 
2. แยกแยะขอ้เรยีกรอ้ง 

คณะกรรมการ 

3. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ด าเนินการแกไ้ข 

1. แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
2. ด าเนินการแกไ้ข 

คณะกรรมการ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. แจง้ผลการแกไ้ข 1. แจง้ผลการแกไ้ขใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบ 
2. แจง้ผลการแกไ้ขในการประชมุครู 

คณะกรรมการ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

5. สรุปผล คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน สรุปขอ้รอ้งเรยีนเพื่อเป็นปัจจยัน าเขา้
ในแผนกลยทุธ ์

คณะกรรมการ และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

  โรงเรียนโคง้ไผว่ิทยา มีวิธีการจดัการขอ้เรียกรอ้ง โดยการคดักรองขอ้มลู วิเคราะหเ์พ่ือใหก้าร

แกไ้ขเป็นไปอยา่งรวดเรว็ ผูอ้  านวยการโรงเรียนจะแจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งแกไ้ขทนัท่ี โดยใชก้ระบวนการเดมมิ่ง มี

การสรุปแจง้กลุม่งานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นีเ้สียงของนกัเรียน และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย แก้ไข ปรบัปรุงรายงานผลใน

การประชมุ และมอบหมายผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ติดตามความกา้วหนา้ ค ารอ้งเรียนตา่งๆ จะถกูน ากลบัมาใชเ้ป็นขอ้มลู

เพ่ือเป็นแนวทางในการปรบัปรุง และพฒันา ไมใ่หเ้กิดขอ้รอ้งเรียนในลกัษณะเดียวกนั 


