
 

ข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นเกีย่วกบัโรงเรียนทอสี ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
หมวด ช. การบริหารพ้ืนที่ 
บริเวณโรงเรียน 
1. ส่ิงท่ีท่านต้องการให้โรงเรียนปรับปรุง หรือเพิม่เติม 

1.1 ดา้นความปลอดภยั   
1.2 ดา้นความสะอาด   
1.3 ดา้นความสะดวก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ หมวด ช. การบริหารพ้ืนที่ 
1.1 ด้านความปลอดภัย 
อนุบาล 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ไม่แน่ใจวา่มี CCTV ดา้นหนา้โรงเรียน ประตูเขา้ออกอาคารเรียนไหมค่ะ 
อยากใหมี้ 

มีครอบคลุมภายในพื้นท่ีและถนนหนา้ประตู 1 

หากร้านสะดวกซ้ือเปิด อยากทราบมาตรการป้องกนัและความปลอดภยั โรงเรียนแจง้ผูดู้แลร้านสะดวกซ้ือเร่ืองความปลอดภยัของนกัเรียนและผูป้กครอง โดยผูดู้แลรับทราบ 
และด าเนินการปิดกั้นร้ัว รวมทั้งงดเจา้หนา้ท่ีออกมานัง่พกัดา้นหลงัร้าน 

ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนพยายามหลีกเล่ียงการก่อสร้างในเวลาเปิดภาคเรียน  หากจ าเป็นตอ้งก่อสร้าง จะปิดพื้นท่ีแยก
ส่วนเพื่อความปลอดภยัของนกัเรียน  

 
ประถม 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ควรมีกลอ้ง CCTV ของโรงเรียนในทุกมุมใหช้ดัเจน และควรเขม้งวดมาก
ขึ้นกบัการใหค้นนอกเขา้ไปในโรงเรียน และควรมี รปภ. มากกวา่ 1 ท่าน
และกระจายมากกวา่ 1 จุด 

-โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงกลอ้ง CCTV ใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ีแลว้ 
-ในส่วนของรปภ. ดว้ยโรงเรียนก าหนดใหมี้ทางเขา้ออกของนกัเรียนและบุคคลภายนอก ทางเดียวคือ
ประตูหนา้ธุรการ (มีเจา้หนา้ท่ีรปภ.ดูแล) ส่วนพื้นท่ีภายในโรงเรียน คุณครูจะเป็นผูดู้แลนกัเรียน  

ทางเขา้ออกของโรงเรียนควรจะมีแค่ 1 ทาง เพื่อป้องกนับุคคลภายนอกท่ี
ไม่ไดรั้บอนุญาต 

โดยปกติ ใชท้างเขา้ออกเพียง 1 ทาง คือประตูหนา้ธุรการ (มีเจา้หนา้ท่ี รปภ. และเจา้หนา้ท่ีธุรการดูแล)                 
ในระหวา่งวนัโรงเรียนก าหนดเวลาการเปิด-ปิดประตูทางเขา้ (ประตู 1)   
     - ช่วงเชา้เปิด 06.00-09.00 น.  
     - ช่วงบ่าย เปิด14.20-17.00 น.   
     * ในระหวา่งเปิดประตู 1 ประตูร้ัวเขียวชั้นใน จะปิดลอ็คกุญแจตลอดเวลา 
     - ประตูเลก็ขา้งหอ้งธุรการ เปิด 06.00-18.00 น.   

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
อยากใหมี้กฎไม่อนุญาตใหน้กัเรียน ออกมาท่ีร้าน 7-11 ระหวา่งวนัและ
หลงัเลิกเรียนหาก ผูป้กครองยงัไม่มารับ 

โรงเรียนไม่อนุญาตใหน้กัเรียนออกนอกพื้นท่ีของโรงเรียน หากไม่มีผูป้กครองมาแสดงบตัรรับ  

อยากใหมี้ระบบการเขา้ออกเปิดปิดประตูโดยการใชบ้ตัร มีระบบบตัร
นกัเรียนท่ีบนัทึกเวลาไปกลบัของเด็กนกัเรียน 

โรงเรียนก าลงัพิจารณา ปรับปรุงระบบใหเ้หมาะสม 

อยากใหมี้เทคโนโลยมีาช่วยตรวจวดัอุณภูมิ หนา้โรงเรียน มาช่วยครู ตามนโยบายการตรวจสุขภาพของโรงเรียนแบบ New Normal ฝ่ายพยาบาลมีการตรวจคดักรอง นกัเรียน 
ครู และผูป้กครอง รายบุคคลอยา่งละเอียดดว้ยตวัเอง ทุกวนั  
*ในปัจจุบนั ใชเ้คร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิและจ่ายแอลกอฮอลแ์บบดิจิตอล มาช่วย 

เช็คบตัรผูป้กครองอยา่งสม ่าเสมอ ปฏิบติัเป็นปกติ และจะเนน้ย  ้ากบัคุณครูสม ่าเสมอ 
กรณีเรียน on site อยากใหมี้ป้องกนัการติดเช้ืออยา่งเคร่งครัด จดัอุปกรณ์
ป้องกนัในห้องเรียน เช่นฉากกั้น จดัโต๊ะเรียนเด่ียว ตั้งห่างกนัพอสมควร 
เด็กๆไม่ยมืส่ิงของกนัและกนัค่ะ เช็ดท าความสะอาดโต๊ะเรียนและ
ผิวสัมผสัท่ีตอ้งใชร่้วมกนั เช่น ราวบนัได ลูกบิดประตู ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ
ทุกวนัหลงัเลิกเรียนค่ะ 

-อยูใ่นมาตรการการท าความสะอาดของแม่บา้นอยูแ่ลว้ค่ะ ฝ่ายบริการองคก์ารดูแลการท างานของแม่บา้น
ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 
-โรงเรียนมีมาตรการส่วนบุคคลใหน้กัเรียนปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

ถา้สามารถประสานในการเป็นจุดรับขยะพลงังาน ไดจ้ะดีมากค่ะ  ท่ีบา้น
แยกอยู ่ 

รับไวพ้ิจารณา  เป็นหน่ึงโครงการทอสีรักษโ์ลก (อาจจะเร่ิมด าเนินการหากสถานการณ์กลบัมาปกติ) 

ขอท าความสะอาดห้องน ้า หรือขอเพิ่มห้องน ้าผูป้กครอง (ตอนเชา้ไปส่ง
นกัเรียนผูป้กครองมกัชนกนัคะ) 

-โรงเรียนท าความสะอาดห้องน ้าทุกเชา้เป็นปกติ จะดูแลใหเ้ขม้งวดขึ้น   

 
 
 
 
 
 



1.2 ด้านความสะอาด 
อนุบาล 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ท าความสะอาดโต๊ะเกา้อ้ี ประตูและหอ้งน ้าบริเวณท่ีเด็กสัมผสัประจ า
ตลอดทั้งวนั 

อยูใ่นมาตรการการท าความสะอาดของแม่บา้นอยูแ่ลว้ ฝ่ายบริการองคก์ารดูแลการท างานของแม่บา้น
ตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

ท าความสะอาดฆ่าเช้ือห้องเรียนทุกสัปดาห์ 
มาตรการดูแลความสะอาดตอ้งเขม้ขน้ขึ้นและไม่ละเลยคะ 
ค่อนขา้งกงัวลเร่ืองโควิด อยากใหมี้การสร้างคุณภาพและมีมาตรฐานท่ี
ชดัเจน 

โรงเรียนวางแผนการเปิดเรียน โดยด าเนินการตามหลกัการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด 

 
ประถม 

• ความสะอาดดีเยีย่ม เสมอมา 
• ท าไดดี้อยูแ่ลว้ 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
อยากใหก้๊อกน ้าเป็นระบบอตัโนมติั ไร้การสัมผสั ปัจจุบนัโรงเรียนไดป้รับปรุงหวัก๊อก เป็นแบบเหยยีบ  / อตัโนมติั และเวน้ระยะ(ปิดใชง้านบางก๊อก) เพื่อ

ลดความแออดัในการใชพ้ื้นท่ี 
อยากใหห้อ้งน ้า ใหม่ เเละสะอาดกวา่น้ี โรงเรียนจะเพิ่มการดูแลใหส้ะอาดพร้อมใชง้านเสมอ และจะฝึกใหน้กัเรียนซ่ึงเป็นผูใ้ช ้ไดมี้ส่วนร่วมใน

การดูแลดว้ยเช่นกนั 
อยากใหมี้ถงัแยกขยะเพิ่มหนา้โรงเรียน ดว้ยโรงเรียนมีนโยบายสนบัสนุนให ้ คนในชุมชนลดการสร้างขยะ จึงพิจารณาจุดแยกขยะภายใน

โรงเรียนเหลือเพียง 1 จุด 
 
 
 



1.3 ด้านความสะดวก 
อนุบาล 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ควรมีเจา้หนา้ท่ีมาคอยจดัการ การจราจรในลานจอดรถช่วงเวลาเลิกเรียน  จะแจง้ผูรั้บผิดชอบทราบและวางแผน 
เกรงเร่ืองความแออดัในพื้นท่ีจอดรถ ขณะรับ-ส่ง เด็ก, อยากใหล้องจดัการ
เหล่ือมเวลาของแต่ละชั้นให้ห่างกนัอีกหน่อยค่ะ พื้นท่ีจอดรถน่าจะไม่
แน่นเหมือนช่วงก่อนหนา้น้ี 

ทางโรงเรียนจดัเวลาเลิกเรียนของแต่ละระดบัชั้นแบบเหล่ือมเวลากนั และจะแจง้ขอความร่วมมือ
ผูป้กครอง มารับนกัเรียนหลงัเวลาท่ีลูกเลิกเรียนเลก็นอ้ย เพื่อลดปัญหาจราจรติดขดั 

 
ประถม 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
มีท่ีนัง่พกันัง่รอ ให ้ผูป้กครอง เเบบ มีสวน มีความเป็นสีเขียวเยอะๆ ได ้จดัสรรพื้นท่ี ไวส้ าหรับผูป้กครองแลว้ 
กรณีฝนตกควรเปิดประตูลานจอดเพื่อรับนกัเรียนแลว้สามารถทะลุออก
ประตูดา้นหนา้ไดเ้ลย ไม่ตอ้งไปวนออัมดา้นหลงัรวมกบั โรงเรียน อ่ืน 
เพราะจะท าใหร้ถติดขดั และยืง่ในกรณีมีพื้นท่ีน ้าท่วมขงัดา้นหลงั 

โรงเรียนจะพิจารณาจากสภาพจราจร และสถานการณ์ในแต่ละวนั 

ระบบแจง้ขอรับนกัเรียน อยากใหป้รับปรุงเร่ืองอุปกรณ์ เน่ืองพบหลาย
คร้ังท่ีอุปกรณ์ช ารุด แลว้ตอ้งวนรับเด็กหลายรอบ ซ่ึงปัจจุบนัคนจะไปติด
รวมกนักบั โรงเรียนไทยคริสเตียน ดว้ย ท าใหค้่อนขา้งชา้กรณีเร่งด่วน ทั้ง
ท่ีโทรเขา้ระบบตั้งแต่ลงทางด่วนแลว้ ไม่ใช่แค่หนา้ปากซอย โรงเรียน ซ่ึง
เขา้ใจครูเวรนะคะ แต่ถา้ปรับปรุงเร่ืองอุปกรณ์ไดจ้ะช่วยไดม้ากค่ะ 
ขอบคุณมากค่ะ 

รับทราบ และน าไปปรับปรุง 

  



ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ขอใชบ้ริการยมืหนงัสือห้องสมุดกลบัมาอ่านท่ีบา้นช่วงเรียนออนไลน์ บริการห้องสมุด 

หอ้งสมุดจดัท าแผนใหบ้ริการ โดยเร่ิมคร้ังแรกตน้เดือนตุลาคม 2564  ทั้งน้ี อาจมีการปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์และประกาศของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 



2.การบริหารจัดการพื้นท่ี 
2.1 การบริหารการจราจรในบริเวณโรงเรียนมีความเหมาะสม 
2.2 การบริหารพื้นท่ีจอดรถในบริเวณโรงเรียนมีความเหมาะสม 
2.3 เจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลการจราจรในบริเวณโรงเรียน สามารถส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจในทางปฏิบติั 

ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการพื้นท่ี  
อนุบาล 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
เจา้หนา้ท่ีบางทีก็งงๆ ค่ะ รับทราบ และจะขอน าไปปรับพฒันาทีม 

 
ประถม 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ไม่แน่ใจวา่มีการคิดค่าจอดรถท่ีลานขนุวิจิตรหรือเปล่า เพราะเทอมท่ีผา่นมาไม่ไดจ้อดเลย ถา้คิดแลว้
ควรไดค้ืน 

ยงัไม่มีการเรียกเก็บค่าจอดรถใดๆ ทั้งส้ินจากผูป้กครอง 

มีการกนัท่ีจอดรถส าหรับบุคลากรท าใหช่้องจอดนอ้ยลง ควรจะมีการจดัการท่ียดืหยุน่มากกวา่น้ี เช่น 
ถา้บุคคลากรจะมาช่วงสายก็ไม่ควรกนัท่ีจอดรถไวใ้นช่วงเชา้ (ไม่แน่ใจวา่งทางโรงเรียนอาจจะปฏิบติั
แนวทางน้ีอยูแ่ลว้หรือไม่) หรือจดัสรรท่ีจอดรถส าหรับบุคคลากรท่ีบริเวณอ่ืนถา้เป็นไปได ้

จะน าไปพิจารณาจดัระบบการใชล้านจอด 

ควรแยกมีท่ีจอดรถใหคุ้ณครูและบุคลากรแยกอีกท่ีนึงท่ีไม่ใช่ลานจอดรถน้ีค่ะ ครูและบุคลากรส่วนใหญ่ใชท่ี้จอดประจ าแยกจากลานจอดผูป้กครองอยูแ่ลว้  
มีบุคลากร (ครูพิเศษ) ประมาณ 10 ท่าน ท่ีเวียนกนัใชท่ี้จอดในลานขนุวิจิตร 
(ไม่ไดจ้อดประจ าทุกวนั) 

กรณีฝนตก ควรเปิดประตูลานจอดเพื่อรับนกัเรียนแลว้สามารถทะลุออกประตูดา้นหนา้ไดเ้ลย ไม่ตอ้ง
ไปวนออ้มดา้นหลงัรวมกบั รร อ่ืน เพราะจะท าให้รถติดขดั และยืง่ในกรณีมีพื้นท่ีน ้าท่วมขงัดา้นหลงั  

ทางโรงเรียนจะรับไปพิจารณา 

-ขอชมครูเซียนบริหารไดดี้ครับ ตอนรถติด ชดัเจน ตดัสินใจดี  
-ตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมือชีพมาอบรม หรือจา้งมาเพราะทกัษะการบริหารจราจรไม่ใช่ใครก็ไดค้รับ 
เพราะตอ้งวางแผน ส่ือสารเด็ดขาดชดัเจน และเป็นหน่ึงเดียว 



ข้อเสนอแนะบริเวณลานจอดรถ (ลานขุนวิจิตร) 
อนุบาล 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
เจา้หนา้ท่ี(ผูห้ญิง) ท าหนา้ใส่อารมณ์ พูดจาไม่ค่อยดีสีหนา้ท่าทางไม่ดี จะแจง้ผูรั้บผิดชอบทราบ 
ช่วงก่อนโรงเรียน ปิด จะเขา้ไปเอาของแป๊ปเดียว เคา้ไม่ใหจ้อดเลยค่ะ   
บุคลากรไม่เพียงพอ ควรเพิ่มผูช้าย 
ตอนเชา้ส่วนใหญ่จะไม่มีเจา้หนา้ท่ีมาจดัการจราจรในลานจอดรถ และมีผูป้กครองบางกลุ่ม ซ่ึงเป็น
กลุ่มเดิมๆ มกัจะส่งบุตรหลานแลว้ ยงัคงพูดคุยกนัเป็นกลุ่ม ท่ีลานจอดรถ ไม่น ารถออกเพื่อใหมี้พื้นท่ี
ส าหรับผูป้กครองท่านอ่ืนไดน้ ารถเขา้มาส่งบุตรหลาน ซ่ึงในส่วนน้ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีมาดูแลใหเ้กิดการ
หมุนเวียนท่ีจอดรถใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งดี 

ทางโรงเรียนจะแจง้ขอ้ก าหนดในการใชล้านจอดให้ผูป้กครองทราบ และขอ
ความร่วมมือจากผูป้กครองทุกท่าน 

 
ประถม 

• เจา้หนา้ท่ีมารยาทดีมากค่ะ น่ารักมากๆ 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
เร่ืองท่ีจอดรถควรแยกระหวา่งครูกบัผูป้กครองค่ะ ไม่แน่ใจวา่เม่ือมีเซเวน่เปิดจะมีท่ีจอดรถรึปล่าวค่ะ 
เน่ืองจากลูกคนเลก็อยูจ่  าปียงัคงตอ้งจอดรถไปส่งค่ะ 

ร้าน 7-11 มีท่ีจอดรถดา้นหนา้ร้าน 

อยากใหมี้การส่ือสาร กฏ กติกา การใชล้านอยา่งชดัเจน อะไรท าได ้ไม่ได ้เช่น ตรงไหนจอดได ้
ตรงไหนหา้มขวาง  เวลาจอดใหถ้อยเขา้ หรือตรงไหนเอาหนา้เขา้ หา้มเล่นสเก็ต หรือ บอร์ด ในลาน 

ฝ่ายบริหารพื้นท่ีจะแจง้ระเบียบการใชล้านจอดรถใหผู้ป้กครองรับทราบใน
วนัปฐมนิเทศ และประชุมพบปะผูป้กครอง ทุกตน้เทอม 

อยากใหจ้ดัการเร่ืองฝุ่ นบริเวณลานจอดรถซ่ึงมนัค่อนขา้งฟุ้งมากค่ะ ปัจจุบนัเปล่ียนพื้นลานจอดเป็นแอสฟัลต ์แลว้ 
อยากจะขอใหป้รับปรุงเร่ืองกระจกมองทางเขา้ออกเพิ่มเติมค่ะ จะแจง้ผูรั้บผิดชอบทราบ 
ท่ีจอดรถไม่พอ ผูป้กครองมกัไม่มีท่ีจอดคะ ทางโรงเรียนจะแจง้ขอ้ก าหนดในการใชล้านจอดใหผู้ป้กครองทราบ                      

และขอความร่วมมือในการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั 
 


