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หมวด 3 
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Student  and Stakeholder) 
3.1 เสียงของนักเรียนและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
      ก. การรับฟังนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( STUDENT and Stakeholder 
Listening ) 

(1) นักเรียนปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Current STUDENTS and Stakeholders ) 
       โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา มีวิธีการในการรับฟังเสียงจากนักเรียนปัจจุบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ผ่านกิจกรรมท่ีนักเรียนมโีอกาสสะท้อนข้อมูลย้อนกลับหลายช่องทางดังนี้ 
               จัดกิจกรรมโฮมรูมส้ันก่อนเข้าห้องเรียนหลังเลิกแถว โดยให้ครูท่ีปรึกษาได้พบนักเรียนทุกวันโดยใช้ 
เสียงสัญญาณเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าเรียน จัดตารางเรียนให้มีช่ัวโมงโฮมรูมยาว 
ช่ัวโมงกิจกรรมแนะแนว เพื่อให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดเห็นระหว่างครูและนักเรียน จัดท าเอกสารแบบ
ประเมินความพึงพอใจ รับฟังความคิดเห็นผ่านส่ือออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์นักเรียนและกลุ่มไลน์ผู้ปกครองใน
ห้องเรียน กลุ่มไลน์คณะกรรมการสถานศึกษา ในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
โรงเรียนได้จัดระบบครูท่ีปรึกษา 3 ปีต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูท่ีปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี   
ผู้ปกครองและคุณครูท่ีปรึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีเสมือนครอบครัวเดียวกัน นอกจากนี้ โรงเรียนได้ส ารวจความ
คิดเห็นจากผู้ปกครองวันประชุมผู้ปกครอง และการเก็บข้อมูลจากการเย่ียมบ้านนักเรียน  จนโรงเรียนสามารถ
น ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ 
 

    (2) นักเรียนในอนาคตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Potential STUDENT and Stakeholders ) 
                   โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีวิธีการในการรับฟังเสียงจากนักเรียนในอนาคต ได้แก่  นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 และนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขตพื้นท่ีบริการ 
โดยการออกแนะแนวในเขตพื้นท่ีบริการและส ารวจแนวโน้มในการเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา การ
ติดตามข้อมูลการศึกษาต่อของศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการใช้วิธีวิธีการสนทนา  สอบถาม 
สัมภาษณ์ประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบัติในปัจจุบัน
และเพื่อวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาด้านหลักสูตร  บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้  และบริการ
การศึกษาอื่น ๆ 

ในการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนได้เปิดช่องทางการส่ือสารหลายรูปแบบเช่น การเปิดไลน์
กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา  กลุ่มผู้ปกครองแต่ละช้ันเรียน ประชาสัมพันธ์ น าเสนอภาพความส าเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  ( http://www.btv.ac.th )  แผ่นพับ หรือวารสารของ
โรงเรียน และเพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีตรงกับความต้องการ และความคาดหวังของชุมชนในด้านการพัฒนาการจัด
การศึกษา ทางโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ เช่น  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การ

http://www.btv.ac.th/
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ประชุมกาแฟสัญจรของผู้น าชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอ การประชุม
ผู้ปกครอง การประชุมเครือข่ายรถรับ-ส่ง การประชุมศิษย์เก่า  ส่งผลให้โรงเรียน ได้รับข้อมูล ด้านการให้
ค าแนะน าในการพัฒนาโรงเรียน ความต้องการในการจัดหลักสูตรท่ีเอื้อต่อการประกอบอาชีพของนักเรียนใน
อนาคต และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง องค์กร ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และชุมชน 
ทางด้านการสนับสนุนงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านแหล่งเรียนรู้ และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ 
            โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยใช้วิธีการส ารวจ ใช้แบบสอบถาม การรับฟังความคิดเห็น การรับข้อร้องเรียน  เพื่อน าผลท่ีได้ไป
พิจารณา ปรับปรุง พัฒนาในโอกาสต่อไป 
  ความแตกต่างกันของวิธีการระหว่างผู้เรียนท่ีมีปัญหาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนได้วิเคราะห์
สภาพปัญหาตามกรณี และด าเนินการเป็นระบบ โดยแจ้งผู้เกี่ ยวข้องและก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา    
รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง รับฟังข้อเสนอแนะ ค าแนะน าต่าง ๆ  รับฟังข้อมูลของผู้เรียนท่ีมีปัญหา และ
แก้ปัญหาโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้าน การให้ทุนการศึกษา  การส่งต่อ หรือการรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือผู้น าชุมชนในท้องถิ่น ในการแก้ปัญหา 

 
ข. การประเมินความพึงพอใจและความผกูพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
( Determination of STUDENT and stakeholders Satisfaction and 

ENGAGEMENT ) 
  (1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ  และความผูกพัน 
                    1. ความพึงพอใจ 

            โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่น ๆ  ผ่านเครื่องมือ  ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท า
กิจกรรม  แบบสัมภาษณ์ผู้ร่วมกิจกรรม และแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ มีการวางแผนโดยใช้วงจรระบบคุณภาพ ( PDCA )  ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ได้ข้อมูลท่ี
สะท้อนผลและความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นจึงน าผลท่ีประเมินได้ไปวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัย
ความส าเร็จและความบกพร่อง แล้วน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนางาน 
กิจกรรม หรือโครงการในปีถัดไป 
                   2. ความไม่พึงพอใจ 
                      โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีวิธีการจัดการกับความไม่พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
วิธีการสนทนา  สอบถาม  สัมภาษณ์และวิเคราะห์คะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจ ในรายการท่ีผู้
ประเมินเลือกในระดับน้อยที่สุดหรือจากการรวบรวมข้อคิดเห็นในเชิงลบ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงโดย
ใช้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  และร่วมกันออกแบบแนวทาง หรือมาตรการในการแก้ไขพัฒนา เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ต่อไป 
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       3. ความผูกพัน 
         โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีวิธีการประเมินความผูกพันของนักเรียนท่ีมีต่อโรงเรียนซึ่ง 

ประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความพึงพอใจในกิจกรรม รวมถึงพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
นักเรียน โดยใช้เครื่องมือการประเมินคือ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม 
พฤติกรรม   จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมนี้เอง และการแสดงความคิดเห็น จะเป็นส่ิงสะท้อนความผูกพัน
ท่ีนักเรียนมีต่อโรงเรียน อันจะน ามาซึ่งข้อมูลท่ีโรงเรียนต้องน าไปวิเคราะห์ แก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 

โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาด าเนินการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยการประเมินความ
ต้องการของผู้เรียนด้านหลักสูตร  แนวการเรียน  ความต้องการพัฒนาตนเอง  อาทิ  ผู้มีความสามารถพิเศษท้ัง
นักเรียนปกติและนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านการเรียนรู้  ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ศิลปะ กีฬา ด้านการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเลือกเรียนตามความถนัด ในการ
เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมโครงงานอาชีพ ส่งผล  
ให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้เสียตระหนักรู้ และเข้าใจขั้นตอนของการเพิ่มโอกาสของผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษมากยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับการยกระดับการจัดการศึกษาเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล 

โรงเรียนได้สร้างกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึงปัจจัย    
3  ประการ  คือ 

1. การตอบสนองความคาดหวัง 
2. การสร้างความประทับใจ 
3. การมีผู้เรียนท่ีมีคุณภาพตามศักยภาพ 

             (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคูแ่ข่ง 
 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนได้ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตร โดยใช้วิ ธีการ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา  ใช้ผลการรับสมัครนักเรียนใน
การเปรียบเทียบกับโรงเรียนคู่แข่งขันโดยเทียบเป็นร้อยละของอัตราเพิ่มขึ้นท่ีสัมพันธ์กับแผนการรับนักเรียน
ของแต่ละโรงเรียน  เปรียบเทียบกับผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน
เขตพื้นท่ี  ระดับภาค  และระดับประเทศผลการสอบระดับชาติ ( O-NET ) มาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทีใช้ใน
การเปรียบเทียบคู่แข่ง  เพื่อสร้างโอกาสท่ีท้าทาย และแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่น พัฒนา ให้กับบุคลากร 
ส าหรับบางประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งของโรงเรียนคู่แข่ง  สร้างแรงจูงใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนในอนาคตและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เลือกสถานท่ีเรียนแก่บุตรหลานในอนาคต 

 
3.2 ความผูกพันของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder 
Engagement ) 
      ก.  หลักสูตรและการสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (1) หลักสูตร 
                โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2559 ) โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล และเพื่อสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้เรียน และชุมชนในการเอื้อต่อการประกอบอาชีพในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้
ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โดยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนได้มีการจัดสาระเพิ่มเติมให้
นักเรียนได้เรียนรู้นอกเหนือจากท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยการปรับเป็นหลักสูตร
สถานศึกษา เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล ก าหนดให้ผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และมัธยมศึกษาปี
ท่ี 5 ได้เรียนรู้ รายวิชาการศึกษาและค้นคว้าอิสระ ( IS )  เพื่อสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความสนใจและเต็มศักยภาพ  และเน้นทักษะอาชีพ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิชาภาษาจีนโดยคุณครูผู้มีความช านาญจากต่างประเทศ  ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ  และสอนวิชา
ภาษาจีนในทุกระดับช้ัน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่การประกอบอาชีพในชุมชนด้านการท่องเท่ียว 
พัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียวในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นหลักสูตรท้องถิ่นท่ีอิงเนื้อหา
สาระจากการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงท้ังด้านประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ และเส้นทางการ
ท่องเท่ียวซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชน   นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมหรือด าเนินกิจกรรมโครงการพิเศษ
ต่าง ๆ  ได้แก่ โครงการรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ โดยการไฟฟ้ าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เขื่อน  
รัชชประภา  โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โครงการขับขี่ปลอดภัย 
ค่ายภาษาอังกฤษโดยวิทยากรอาสาสมัครจากต่างประเทศและท่ีส าคัญโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการท่ีเน้นทักษะอาชีพ  ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงความรู้ และ
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ 
 
            (2)  การสนับสนุนนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

        โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน มีการด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และมุ่งจัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  นั่นก็คือการจัดการ
เรียนการสอนแบบ บูรณาการ  และการเรียนการสอนวิชา IS ซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการ
ค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลาย  ได้แก่  มีการจัดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
สืบค้น  มีห้องสมุด  ห้องไอซีที ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยังใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  เช่น
สวนสาธารณะป่าชมพู่น้ า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนรัชชประภา  อุทยานแห่งชาติเขาสก  
อุทยานธรรมเขานาในหลวง  ขมิ้นชันบ้านวังขุม  ปลาส้มสะพานแขวน วัดถ้ าสิงขร  เพื่อให้นักเรียนเกิด
จิตส านึกรักท้องถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
             (3)  การจ าแนกนักเรียน 

        โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาได้ด าเนินการจ าแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มต่างดังนี้ 
       1.กลุ่มนักเรียนเข้าใหม่ 
         การเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการสมัครเข้าเรียนต่อใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในการจ าแนกผู้เรียน  โดยรับสมัครนักเรียนตามแผนการจัดช้ันเรียนจ านวน 5 
ห้องเรียน ใช้ข้อสอบจาก 5 รายวิชาหลัก ( คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคม
ศึกษา ฯ ) ในการจัดช้ันเรียน โดยผู้ท่ีสอบได้ล าดับท่ี 1 – 40  จะจัดไว้ท่ี ห้อง ม.1/5  ผู้ท่ีสอบได้ล าดับท่ี 41 – 
80  จะจัดไว้ท่ี ห้อง ม.1/4  และล าดับดับท่ี 81 - 200  จะจัดไว้ท่ี ห้อง ม.1/3 ,ม.1/2 และ ม.1/1  โดยใช้
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วิธีการคละแบบสลับฟันปลา เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันได้อยู่ ร่วมกันโดยการ
กระจาย ไม่มีห้องใดเป็นนักเรียนท่ีอ่อนท่ีสุด 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ าแนกผู้เรียนจากแผนการเรียนตามความถนัด โดยรับสมัครนักเรียน
ตามแผนการรับนักเรียนจ านวน 5  ห้องเรียนแยกเป็น 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   จ านวน  40 คน  1   ห้องเรียน 
แผนการเรียนศิลป์ค านวณ                   จ านวน  40 คน  1   ห้องเรียน 
แผนการเรียนศิลป์ภาษา                     จ านวน  40 คน  1   ห้องเรียน 
แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป                      จ านวน  80 คน  2   ห้องเรียน 
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจะให้สิทธิพิเศษประเภทโควตาแก่นักเรียนเดิมโดยสามารถยื่นสมัครโดยมี

เงื่อนไขพิเศษดังนี้ 
ผู้ท่ีจะสมัครประเภทโควตาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉล่ีย รวม 3.0 

ผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 2.75 
ผู้ท่ีจะสมัครประเภทโควตาแผนการเรียนศิลป์ค านวณ                 ต้องมีผลการเรียนเฉล่ีย รวม 3.0 

ผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
ผู้ท่ีจะสมัครประเภทโควตาแผนการเรียนศิลป์ภาษา                   ต้องมีผลการเรียนเฉล่ีย รวม 3.0 

ผลการเรียนเฉล่ียรวมวิชาภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 2.75 
          นอกจากนี้โรงเรียนยังให้โอกาสนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมีผลงานระดับภาคหรือระดับประเทศ
เชิงประจักษ์ ได้เข้าเรียนประเภทโควตา เช่นกัน โดยโรงเรียนได้แต่งต้ังคณะกรรมการการรับนักเรียนพิจารณา
และด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 2. การเลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังในการด าเนินการให้
ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตรจ าแนกเป็นกิจกรรมดังนี้ 
   กิจกรรมแนะแนวได้ก าหนดให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว โดยก าหนดให้ครูท่ี
ปรึกษาทุกคนเป็นครูแนะแนว จัดช่ัวโมงเรียนปรากฏในตารางเรียน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และปีท่ี 6 จะจัดช่ัวโมงท้ังระดับให้ตรงกัน และจัดครูแนะแนวท่ีตรงวิชาเอกให้ดูแลรับผิดชอบการจัดกิจกรรม
ร่วมกับครูท่ีปรึกษา 
   กิจกรรมชุมนุม ได้ก าหนดกิจกรรมชุมนุมโดยบูรณาการ ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง และกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โดยก าหนดให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ก าหนดสัดส่วน คุณครู :  นักเรียน เป็น  1 : 20  และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เลือกกิจกรรมท่ีตนเอง
ถนัดและสนใจ มีการวัดและประเมินผล อย่างเป็นระบบ มีการน าเสนอผลงานและช้ินงานในกิจกรรม Open  
House ต่อนักเรียนและชุมชน  
 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้ก าหนดให้นักเรียนทุกคนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตร  ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองในการเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ และท าหน้าท่ีเป็น
ผู้ก ากับลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัดช่ัวโมงกิจกรรมลูกเสือตรงกันท้ังระดับให้นักเรียนทุก
คน 
              กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ได้ก าหนดให้นักเรียนทุกคนทุกช้ันเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ดังนี้ 
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              1.  รับผิดชอบเขตพื้นท่ีท าความสะอาดตามโซนเขตพื้นท่ีภายใต้ช่ือ “ กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือ
เรา ”  โดยครูท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ติดตามประเมินผล ให้ค าแนะน าและก ากับติดตาม 

    2. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม “ห้องน้ ามีชีวิต” ขับเคล่ือนโดยสภานักเรียน และคุณครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันในการใช้ห้องสุขา ให้นักเรียนแต่ละห้องเรียน
ร่วมกันใช้ทักษะ กระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้โครงงานคุณธรรม มีการติดตามผลการด าเนินงานและ
รายงานผลอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูงใจโดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 

     3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานและสวนสาธารณะ ในชุมชน เนื่องในโอกาสวันส าคัญ
ต่าง ๆ โดยคุณครูท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

             กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลใน
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ในช่ัวโมงท่ี 8 – 9 ของ
ทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยจัดคุณครูท่ีมีความรู้ความสามารถ ในทักษะอาชีพต่าง ๆ
ท่ีหลากหลาย เป็น 4 กลุ่ม 4 วัน ๆ ละ 7 – 10  คน ให้นักเรียน ระดับช้ัน ม.1  และ ม. 2  ได้เลือกเข้าร่วม 
นักเรียนได้เข้าร่วมจ านวน 4  กิจกรรม  ส่วนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ได้จัดให้เข้าร่วมเพียง 1
กิจกรรม เนื่องจากนักเรียนต้องเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สู่
โอเน็ต ในการวัดและประเมินผลการร่วมกิจกรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการได้แต่งต้ังครูผู้ดูแลกิจกรรมฯ จัดท า
เอกสารการประเมินติดตามผล  AAR  แสดงไว้บนเว็บไซต์เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดท าข้อมูลรายงาน    
อย่างเป็นระบบ 
 
           ข.  การสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Building STUDENT 
and Stakeholders Relationships ) 

 (1)  การจัดการความสัมพันธ์ 
      โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ได้มีวิธีการท่ีจะสร้างและจัดการกับความสัมพันธ์ท่ีมีต่อนักเรียนให้

บรรลุผลส าเร็จ โดยในส่วนของการได้นักเรียนใหม่ รักษานักเรียนเดิม และเพิ่มความผูกพันระหว่างนักเรียนกับ
โรงเรียนนั้น โรงเรียนได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านประสบการณ์ท่ีได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะ 
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีส าคัญ ค้นพบศักยภาพของตนเอง มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความผูกพันระหว่างนักเรียนกับ
โรงเรียน อาทิ กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ  กิจกรรมจิตอาสาพาเพื่อนจบ  กิจกรรมอิ่มอุ่น  กิจกรรมในแต่ละสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรม    
สภานักเรียน  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กิจกรรมเทศกาลวันสารทเดือนสิบ เป็นต้น  จึงท าให้นักเรียนมีความรัก
ความผูกพันกับโรงเรียน  ดังนั้น นักเรียนจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นยังคงสมัครเข้าศึกษาต่อ
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์   
จึงเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ นักเรียนและผู้ปกครอง  อันเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมให้ผู้ปกครอง
นิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา และท่ีส าคัญโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านการแสดงออกตามศักยภาพ  ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ท่ีนักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจในการ
ได้รับการส่งเสริมภาวะผู้น า  เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจะพบว่านักเรียนจะเป็นแกนน าใน
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กิจกรรมต่าง ๆ  เป็นผลผลิตท่ีดีของโรงเรียนเป็นประชาสัมพันธ์ท่ีดีของโรงเรียน และเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของ
สังคมและชุมชน 

 (2)  การจัดการกับข้อร้องเรียน 
               โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา  มีวิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนท่ีได้รับจากนักเรียนและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ดังนี้  
1. ก าหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียน  ข้อสงสัย  เช่น  ข้อเสนอแนะในแบบประเมิน

ความพึงพอใจจากนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบทางการโทรศัพท์  รับทราบด้วยวาจา จากการ
ประชุมผู้ปกครอง  เป็นต้น 

2. จ าแนกข้อร้องเรียน/ข้อสงสัยออกเป็นแต่ละประเภท  และตามระดับความส าคัญ 
3. รายงานผู้บริหารได้รับทราบผู้บริหารจะประเมินข้อเท็จจริง และเร่งแก้ไขปัญหากรณี 

เร่งด่วน 

4. ประชุมปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ข้อสงสัย  ตรวจสอบหาสาเหตุและแนว
ทางแก้ไข 

5. กรณีท่ีข้อร้องเรียนต้องแก้ไขโดยอาศัยกฎระเบียบของโรงเรียน  จะส่งเรื่องให้
คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายแก้ไขโดยทันที 

6.  ก าหนดระยะเวลาตอบกลับให้แก่ผู้ร้องเรียนในแต่ละช่วงของการรับข้อร้องเรียน   
ข้อสงสัย และด าเนินการแก้ไขโดยการพิจารณาตรวจสอบ หลักฐานตลอดจนสาเหตุท่ีมาของข้อร้องเรียน  

7. ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม    
8. ก ากับ ติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียน และหาแนวทางป้องกัน    

                         9. รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน  ประชาสัมพันธ์  ช้ีแจง  หรือรายงานผล          
การแก้ไขให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 

 
 

 


