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รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏบิัติการ ประจำปการศึกษา 2565 

โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กิจกรรม ประชุมผูปกครอง 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
ความสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) มาตรฐานท่ี 2 ขอท่ี 2.2,2.6 

ความสอดคลองตามนโยบายและยุทธศาสตรของสพฐ. : นโยบายท่ี 4  

ความสอดคลองตามกลยุทธของโรงเรียน : กลยุทธ 4  

ความสอดคลองกับกลยุทธระดับแผนงาน : ขอท่ี 4.1 

ระยะเวลา : ตลอดปการศึกษา 2565 

ผูรับผิดชอบ : นางลักขณา ศรีมามาศ  

สถานท่ี : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

งบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว 20,000 

ลักษณะโครงการ : ☐ โครงการใหม  โครงการตอเนื่อง 

 

Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล 

ในแตละปการศึกษานั้นการพัฒนางานฝายกิจการนักเรียนจำเปนพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ี 

ใหเกิดประสิทธิภาพในทุกดานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบเพื่ออ านวยความสะดวกและใหบริการแกครู ผูปกครอง 

และนักเรียน ในสวนท่ีเกี่ยวของกับกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหฝายงานกิจการนักเรียนสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุดในการ 

ปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เปาหมาย 

3.1 ดานปริมาณ คร-ูนักเรียนของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ไดรับบริการจากฝายงาน 

กิจการนักเรียนทุกคน 

3.2 ดานคุณภาพ การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรฝายงานกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจ 

4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคเฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เปาหมาย 
(เกณฑ) 

พัฒนางานฝายกิจการนักเรียน 

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

งานฝายกิจการนักเรียน 

บุคลาการในฝายงานปฏิบัติงาน 

ไดเต็มศักยภาพและเกิด 

ประสิทธภาพ 

รอยละของคร-ูนักเรียน 

ในโรงเรียนสกลนครพัฒน 

ศึกษามีความพึงพอใจ 

100 
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Do (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 

1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 

3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

4) แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการท่ีวางไว โครงการพัฒนางานฝายกิจการนักเรียน 

มีแผนการด าเนินงานดังนี ้

6.1 มีการสงเสริมกิจกรรมในฝายงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานในฝายกิจการนักเรียนเกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด 

6.2 การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรในฝายกิจการนักเรียนเต็มศักยภาพเพื่อใหการปฏิบัติงาน 

เกิดประสิทธิภาพและใหบริการงานในฝายแกผูท่ีเกี่ยวของท้ังครู-นักเรียน-และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 

8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ : 
 

ที ่ ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ 

ด าเนินงานโครงการ 

 
 

           

2 จัดท าโครงการ 
 

 
           

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ 

ผูบริหารสถานศึกษาอนุมัติ 

โครงการ 

 

 

 

           

4 แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  
 

 
          

5 ประชุมคณะกรรมการ 

ด าเนินงาน 

  
 

          

6 ด าเนินการตามแผนการ 

ด าเนินการในโครงการ 

            

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
 

 

8 สรุปและรายงานผล            
 

 



 

7. งบประมาณท่ีไดรับท้ังสิ้น : 20,000 บาท 

- เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 

- เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน - บาท 

- อื่นๆ - บาท 

 

 

 

 

 

 
 

8. สถานท่ีด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา ศรีมามาศ 

10. บุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ : งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ChecK (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

12.1 ผลลัพธ 

- พัฒนางานฝายกิจการนักเรียน 

มีกิจกรรมสงเสริมนักเรียนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆท่ีไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

12.2 ผลผลิต 

- ฝายงานกิจการนักเรียนปฏิบัติงานในฝายไดเต็มศักยภาพและใหบริการแกครู-

นักเรียนในโรงเรียน สกลนครพัฒนศึกษาไดทุกคน 

- คร-ูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการใหบริการงานในฝายกิจการนักเรียน 

12.3 ผลกระทบ (ดานบวก) 

- บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

และสงเสริมคุณภาพของนักเรียนไดเต็มศักยภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (Student and Stakeholder) 

 
ที่ 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
วัสดุ 

 
ครุ 

ภัณฑ 

 
คา 

ใชสอย 

 
คา 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หนุ
น 

งบ
กิจ

กร
รม

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝายกิจการนักเรียน  
1 คาอาหาร และเครื่องด่ืม 20,000       20,000 

2 ปาย / เอกสาร         
 รวม 20,000    /   20,000 

 



 

 
 
 
 

เสียงของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (VOICE OF THE STUDENT and Stakeholder) 

 การรับฟงเสียงของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการจัดระบบการประเมินความนาเช่ือถือ ความศรัทธา

ของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมถึงมีการคัดกรองขอมูลสารสนเทศท่ีจำเปนตอการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

และบริการอื่น ๆ ของโรงเรียน เพื่อสนองตอบตอความตองการและความคาดหวังของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

โดยมีการวางแผนและดำเนินการดวยวงจรคุณภาพ  P-D-C-A ดังภาพ (1) 

 
 

ภาพ (1) กระบวนการรับฟงนกัเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
    ตามภาพ (1) แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีกระบวนการในการรับฟงนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียโดยมี

การรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได มีวิธีการท่ีเหมาะสมในการรับฟงเสียงของ

นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการดำเนินการอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 ก. การรับฟงนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (STUDENT and Stakeholder Listening) 

  (1) นักเรียนปจจุบนัและผูมีสวนไดสวนเสีย (Current STUDENTS and Stakeholders) 

   โรงเรียนมีวธิีการรับฟงเสียงของนักเรียนปจจุบัน นักเรียนในอดีต และนักเรียนในอนาคต เพื่อให

ไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศและเปนขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา บริการการศึกษาอื่น ๆ ท่ีสงเสริม  

การเรียนรู โดยมอบหมายใหทุกกลุมงานท่ีมีสวนเกี่ยวของสัมพันธกับนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทำการรับฟงเสียง

ดวยวิธีการและชองทางท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งแบงออกเปน 2 ชองทางหลัก คือ 

ชองทางท่ี 1 บุคคล ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา จากการสำรวจ การสัมภาษณ การสอบถาม การพูดคุย 

และการประชุม ชองทางท่ี 2 ส่ือและเทคโนโลยี ไดแก จดหมาย โทรศัพท  โทรสาร Website E-mail Facebook Line 

กลองรับความคิดเห็น การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน การปฐมนิเทศนักเรียน การปจฉิมนิเทศ การเขารวม



 

กิจกรรมคืนสูเหยา การแนะแนวการศึกษา รวมถึงการใชแบบประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ในการรับฟง

เสียงของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดเพิ่มชองทางการรับฟงผานกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน การประชุมผูปกครอง เพื่อให

ไดขอมูลท่ีเปนความตองการ ความคาดหวัง หรือขอปญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถนำไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุง

เปล่ียนแปลงในการดำเนินการใหดียิ่งข้ึน โดยกลุมงานกิจการนักเรียนไดวิเคราะหสภาพปญหา วางแผน กำหนด

ผูรับผิดชอบการรับฟงเสียง กำหนดขอบเขตและระยะเวลาในการตรวจสอบ จัดเก็บรวบรวมขอมูลและนำขอมูลท่ีได

เขาท่ีประชุม เพื่อคัดกรองและแยกประเภทของขอรองเรียน จัดลำดับความสำคัญของความตองการ และแกไขขอ

รองเรียนตามลำดับ จากนั้นจึงทำการประเมินความพึงพอใจ โดยการใชแบบสอบถามหรือการสอบถามดวยวาจา 

(โทรศัพท) แลวสรุปผลของวิธีการรับฟงใหผูบริหารรับทราบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนปรับปรุงชองทาง

การรับฟง การเพิ่มชองทางการรับฟง การปรับปรงุกระบวนการรับฟง สรางกิจกรรมเพือ่แกปญหาและสราง 

ความพึงพอใจ เพื่อใชเปนสารสนเทศสูการปรับปรุงและพัฒนางานโครงการ กำหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจำปใหครอบคลุมสอดคลองกับความตองการตอไป  

   นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกระบวนการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับตามขอรองเรียนผานการสอบถามดวย

วาจา ส่ือสารทางโทรศัพท เพื่อใหรวดเร็ว ติดตอผาน Line ท้ังสอบถามและประเมินความพึงพอใจ ซึ่งนำมาจัดลำดับ

ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เพื่อนำไปสูการกำหนดเปนแนวปฏิบัติในการรับฟงเสียงของนักเรียน

และผูมีสวนไดสวนเสีย ผลจากกระบวนการรับฟงเสียงนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนตามภาพ (1) ผาน

กระบวนการศึกษาวิเคราะห สำรวจ รวมรวบและรับฟงเสียง ยังผลใหเกิดขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน  

ในการบริการทางการศึกษา จึงทำใหนักเรียน ซึ่งถือเปนคนสำคัญในระบบการศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย  

เกิดความพึงพอใจตอการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน โดยการเปนผูมีสวนรวมในการสะทอนผล เพื่อใหโรงเรียน

นำไปวิเคราะหในการจัดทำขอมูลสารสนเทศและนำไปสูการสรางแผนกลยทุธใหสอดคลองกับหลักสูตรของโรงเรียน 

อีกท้ังยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน นักเรียน และผูท่ีมีสวนไดสวนเสียใหเกิดความใกลชิดผูกพัน 

มากยิ่งข้ึน มีการประชุมผูบริหารและนำผลการประชุมไปแจงครูใหทราบท้ังโรงเรียน  เพื่อเปนแนวปฏิบัติ พรอมท้ัง

แจงผูท่ีเกี่ยวของรับฟงเสียงของนักเรียน แลวดำเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 3 วัน หลังจากทราบหรือ 

รับเรื่องโดยแจงการปฏิบัติใหไปในทิศทางเดียวกัน  เพื่อใหนำเสียงของนักเรียนไปดำเนินการและทำการยุติเรื่องภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดแกไขการบริหารในโรงเรียนและ/หรือแกไขขอปญหา กฎระเบียบ จากนั้นนำเขาท่ีประชุม

ดำเนินการแกไขแลวแจงผลการดำเนินการจัดการขอรองเรียนใหผูเกี่ยวของทราบตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง (1) แสดงวิธีการรับฟงเสียงของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

แหลงขอมูล หลักสูตร เคร่ืองมือ วิธีการ ผลท่ีไดรับ 



 

1. นกัเรียน

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

หลักสูตร ม.ตน - แบบสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ 

- แบบสังเกต

พฤติกรรม 

- แบบประเมิน 

- บันทึกการประชุม 

- ส่ือสังคมออนไลน

และเทคโนโลยีบน

เวบ็ไซต 

1. การประเมิน           

การเรียนการสอน 

2. การประเมิน

รายวิชา 

3. การประชุม

นักเรียนแตละระดับ 

4. การรวบรวม             

ความคิดเห็นของ

นักเรียน 

ความพึงพอใจ                  

ความตองการและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอการปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนการ

สอน  เพื่อสงเสริมการ

เรียนรูใหแกนักเรียน 

รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรหองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ม.ตน 

2. นกัเรียน

มัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

หลักสูตร ม.ปลาย 

หลักสูตรหองเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

ม.ปลาย 

3. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

หลักสูตร ม.ตน 

ม.ปลาย และ

หองเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

 1. การประเมินการ

บริหารจัดการ

หลักสูตร 

2. การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

ความคิดเห็น ความพึง

พอใจตอการจัดการเรียน

การสอน แผนการสอน  

และหลักสูตร  

   จากกระบวนการรับฟงเสียงของนักเรียน ผูนำระดับสูง ไดนำเสียงของนักเรียนมารวบรวม สรุปขอมูล

สารสนเทศรวมกันนำขอมูลมาวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของนำมาเปนขอมูลในการจัดทำแผนกลยุทธ ในเรื่องของ

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

รวมท้ังกำหนดเปนวัตถุประสงค เชิงกลยุทธของโรงเรียน ตอบสนองตอโอกาสในการพัฒนานักเรียน นวัตกรรมของ

หลักสูตร การดำเนินการ และการออกแบบกระบวนการทำงานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธรวมท้ังไปปรับปรุง

กระบวนการสรางความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจความคาดหวังใหกับนักเรียน  

  (2) นักเรียนในอนาคตและผูมีสวนไดสวนเสีย (Potential STUDENT and Stakeholders) 

   โรงเรียนไดรับความรวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาจากผูปกครอง ชุมชน สมาคมศิษยเกา 

สมาคมผูปกครองและครู  สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และหนวยงานอื่น ๆ   

ในพื้นท่ี ท่ีมีความตองการและคาดหวังใหโรงเรียนจัดการศึกษา และบริการอื่น ๆ โดยรวมกันทำ MOU ในการพัฒนา

การศึกษาและใชวิธีการรับฟงเสียงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ ผานชองทางและวิธีการรับฟงท่ีหลากหลาย  

โดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สมาคมศิษยเกาและผูนำระดับสูงเปนทีมนำในการประชุมวางแผนกำหนด

นโยบายในการทบทวนกระบวนการรับฟงเสียงนักเรียน และผูรับผิดชอบอยางเปนระบบชัดเจน เพื่อตอบสนองตอ 

ความตองการและรับฟงเสียงของนักเรียนและผูมสีวนไดสวนเสีย ซึ่งเมื่อไดรับขอมูลจาการรับฟงเสียงของนักเรียนและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีการสรุปเปนรายงานการรับฟงเสียงของนักเรียนในอนาคต เพื่อประกอบเปนขอมูลสารสนเทศ

ของโรงเรียน นอกจากทางโรงเรียนไดรับฟงเสียงของนักเรียนในอดีต และผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเปนการประเมิน 

ความพึงพอใจตอความสำเร็จของการบริการทางการศึกษาและหลักสูตร  ในฐานะผูเคยรับบริการแลวนั้น ในสวนของ

นักเรียนไดมีการรับฟงเสียง ขอเสนอแนะ เพื่อสำรวจและเปนการประเมินขอมูลตามตองการ ความมุงหวัง ขอเสนอแนะ

ตอโรงเรียน หลักสูตรแนวทางการจัดการศึกษารวมถึงการบริการทางการศึกษาของโรงเรียน และนอกจากทางโรงเรียน

จะรับฟงเสียงของนักเรียนในปจจุบัน นักเรียนในอดีต นักเรียนในอนาคตและผูมีสวนไดสวนเสียแลว  การรับฟงเสียงของ

นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียของคูแขง ก็เปนสวนสำคัญเพราะเปนแนวทางในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลและนำ



 

แนวคิด ขอมูลท่ีไดรับมาประกอบในการจัดทำแผนกลยุทธ ในเรื่องของหลักสูตรโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนา 

ตอยอดและสงผลดีตอนักเรียนในอนาคต นักเรียนในอดีต รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนผลทำใหโรงเรียน 

มีการพัฒนาและศักยภาพในทุก ๆ ดานตอไป    

   การทบทวนการรับฟงเสียงของนักเรียนในอนาคต นักเรียนในอดีตและผูมีสวนไดสวนเสียรับฟงเสียง

ของนักเรียนใหมีการเปดเผยและรวมกันแกปญหา โดยมีการจัดประชุมนักเรียนในอดีต จึงทำใหทุกกลุมงาน สามารถ

นำนักเรียนในอนาคต นักเรียนในอดีตและผูมีสวนไดสวนเสียไปบริหารจัดการไดทันที ซึ่งจากกระบวนการรับฟงเสียง

ของนักเรยีนจะสามารถนำขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปใชในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ กำหนดความตองการท่ีสำคัญ

ของนักเรยีนในการติดตอกับโรงเรียนแตละชองทาง  

 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  (Determination of 

STUDENT and Stakeholders Satisfaction and ENGAGEMENT) 

  (1) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความผูกพันของนักเรียน (Satisfaction, Dissatisfaction 

and ENGAGEMENT)    

   โรงเรียนมีวธิีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนแตละกลุม เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล

หรือสารสนเทศท่ีจำเปนตอการพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรและกระบวนการ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมิน

ความพึงพอใจตอการใชหลักสูตร แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน การมีสวนรวมในกิจกรรม 

โครงการ และอื่น ๆ โดยแตละกลุมงานไดนำผลการประเมินเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรยีน จึงทำให

สามารถประเมินกระบวนการสำรวจความไมพึงพอใจ ความผูกพัน ความคาดหวัง ของนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

วามีประสิทธิผลหรือไมอยางไรและหากในกรณีท่ีมีประสิทธิผลความตองการท่ีต่ำ โรงเรียนจะดำเนินการทบทวน และ

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ในวิธกีารปฏิบัติโรงเรียนไดมีการดำเนินการ ทบทวนกระบวนการภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เพื่อนำเสนอตอผูนำระดับสูง ใหความเห็นชอบและพรอมแจงใหทุกกลุมงานท่ีมีสวนเกี่ยวของยึดถือปฏิบัติและ

ดำเนินการตามภาระงานท่ีไดรับผิดชอบดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ในรูปแบบของการประเมิน ความไมพึงพอใจ  

ความผูกพัน ความคาดหวัง ของนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย สำรวจรวบรวมเก็บขอมูล ยอนกลับท้ังแบบเปน

ทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหเปนแนวเดียวกันในการดำเนินการท้ังระบบ  เมื่อนำขอมูลท่ีไดจากนักเรียนหรือ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย นำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สรางขอตกลงและหาแนวทางเพื่อปรับปรุง  

โดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับ ประยุกตใชและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบการประเมิน

ความพึงพอใจของแตละกลุมงานใหมีความหลากหลายและครอบคลุมท่ัวถึงในการบริการทางการศึกษาท่ีมี 

ความสะดวกรวดเร็ว รวบรวมขอมูลและชดเชยความรูสึกท่ีไมพึงพอใจของความไมพึงพอใจ ความผูกพัน ความ

คาดหวัง ของนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียดวยการช้ีแจงเหตุผลของปญหาท่ีเกิดข้ึนและทุกกลุมงาน พรอมช้ีแจง

ขอมูลท่ีเปนจริงและถูกตองพรอมเสนอแนะแนวทางเลือกท่ีดีใหนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ ผูนำระดับสูงทบทวนกระบวนการแลวสงผานใหกลุมงานวิชาการ กลุมงานกิจการนักเรียน กลุมงานบริหาร

ท่ัวไป เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามภาระงานท่ีรับผิดชอบ โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายดวยการสำรวจประเมินความพึง

พอใจ เก็บรวบรวมขอมูลยอนกลับ ซึ่งเปนท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหดำเนินการไปในแนวเดียวกัน 

ท้ังระบบ    

   นำขอมูลท่ีไดจากนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเขาท่ีประชุมผูนำระดับสูง เพื่อรวมกันหาแนวทาง

ปรับปรุงดวยการหานวัตกรรมท่ีจะนำมาพัฒนาทำใหสามารถพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจไดท่ีจุดเริ่มตน



 

ของแตละกลุมงาน  ทำใหไดขอมูลปอนกลับ จากหลาย ๆ จุด มีความหลากหลายเพื่อใหครอบคลุม การใหบรกิาร 

ทางการศึกษาท่ีมีความสะดวกและรวดเร็ว นำผลการประเมินไปเปนขอมูลปอนกลับใหกับกระบวนการตาง ๆ เชน 

กระบวนการรับฟงเสียงของนกัเรียน กระบวนการสรางความสัมพันธกับนักเรียน รวมถึงการเช่ือมโยงกระบวนการ

วางแผนเชิงกลยุทธ และการพัฒนาบุคลากร 

  (2) การจัดการกับขอรองเรียน (Complaint Management) 

   โรงเรียนมีแนวทางการจัดการขอรองเรียนของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยโรงเรียนไดให 

ความสำคัญและถือปฏิบัติดำเนินการอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อการจัดการออกแบบ การวางแผน การ

ดำเนินการ การรักษาไว และปรับปรุงใหการจัดการขอรองเรียนของนักเรียน และมีสวนไดสวนเสียมีประสิทธิผล ใน

กระบวนการจัดการกับขอรองเรียนของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย โรงเรียนไดมีชองทางในการรับมาซึ่งขอมูลดวย

ชองทางท่ีหลากหลาย เชน โทรศัพท/Fax Website Facebook Line กลองรับฟงความคิดเห็น แบบปกติและระบบ

ออนไลนเปนตน ซึ่งกอนไดมาซึง่ขอมูลของผูรองเรยีนนั้น ทางโรงเรียนมีการประชุมวางแผนเพื่อกำหนดชองทางการรับ

ขอมูลรองเรียน เพื่อกำหนดระยะเวลาการจัดการขอมูลและมอบหมายกลุมงานกิจการนักเรียนในการวิเคราะหจำแนก 

จัดลำดับความสำคัญแลวจึงสงมอบขอรองเรียนใหแกกลุมงานท่ีเกี่ยวของเพื่อดำเนินการไกลเกล่ีย ปรับความเขาใจ

ระหวางผูรองเรียน และผูถูกรองเรียนท่ีเกี่ยวของ โดยมีการติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน จากผูนำระดับสูงและ

กลุมงานท่ีเกี่ยวของอยางใกลชิดอันเปนการติดตามเพื่อการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ตอขอรองเรียน

ของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย สรางความพึงพอใจในการจัดการขอมูลตามกระบวนการตอนักเรียนและผูมีสวนได

สวนเสีย  ซึ่งทางโรงเรียนนำขอมูล ผลการประเมินตามขอรองเรียนไปปรับปรุง ในระบบการบริการ เพื่อไมใหเกิด 

ขอรองเรียนซ้ำเปนผลใหนักเรียนรวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียเกิดความไววางใจ พึงพอใจ มีความเช่ือมั่นตอระบบ 

การบริหารจัดการรวมถึงหลักสูตรและการบริการทางการศึกษาอยางสูงสุด กลุมงานกิจการนักเรียนดำเนินการตาม

กระบวนการรองเรียนดังกลาวขางตน โดยใหความเปนธรรมแกนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อลดความไมพึง

พอใจ และกลาวถึงโรงเรียนในทางท่ีไมดี มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการขอรองเรียน โดยมีการจัดต้ัง

คณะกรรมการรวบรวมขอรองเรียนของโรงเรียน และนำสารสนเทศขอรองเรียนของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

โดยนำไปกำหนดแผนกลยุทธ ในการดำเนินงานของปถัดไปดังภาพ (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flow Chart กระบวนการจัดการขอรองเรียน 

กำหนดชองทางรับขอรองเรียน 

รับ/บันทึกขอรองเรียน/รวบรวมขอมูล 

จำแนกกลม/วิเคราะหระดับการแกไขปญหา ภายใน 15 วัน / 7 วัน / 24 ชม. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ (2) วิธีการจัดการกับขอรองเรียนท่ีไดรับจากผูรองเรียนและการปรับปรุงการดำเนินการ 
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