
 

ข้อเสนอแนะจากแบบส ารวจความพงึพอใจและความคิดเห็นเกีย่วกบัโรงเรียนทอสี ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
หมวด ซ. การจัดการฝ่ายการเงิน 
1. ด้านการจัดการฝ่ายการเงิน 

1.1 การส่ือสาร การใหข้อ้มูล การช้ีแจง้ประเด็นต่างๆ มีความชดัเจนและรวดเร็วทนัการณ์ 
1.2 ความสะดวกในการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร, เอทีเอม็, อินเทอร์เน็ต และบตัรเครดิต 
1.3 ความสะดวกในการช าระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เช่น ค่าท าบตัรนกัเรียน ค่าเอกสารทางการศึกษา ฯลฯ 
1.4 การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีมีความเป็นกลัยาณมิตร 

2. ร้านพอเพยีง 
2.1 สินคา้และอุปกรณ์การเรียนท่ีวางจ าหน่ายมีความเหมาะสม (สมุด, ปฏิทินสระ, ชุดวนัพระ, กระเป๋านกัเรียน) 
2.3 เจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการมีความเป็นกลัยาณมิตร 

3. กระบวนการจ าหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์เพิม่เติม แบบ Drive-through (เฉพาะประถม) 
3.1 การสั่งซ้ือหนงัสือเรียนฯ ผา่น Google Form 
3.2 การช าระเงินผา่นการโอนเงิน และส่งหลกัฐานการช าระเงินผา่นคุณครูประจ าชั้น 
3.3 การรับหนงัสือฯ แบบ Drive-through 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะหมวด ซ. การจัดการฝ่ายการเงิน 
อนุบาล 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
แนะน าให ้โรงเรียน พิจารณาเร่ืองค่าใชจ่้ายส าหรับเทอม 2 ชดัเจนกวา่น้ีค่ะ เพราะ

ค่าใชจ่้ายสูงมากๆ ค่ะ (ช่วงเวลาท่ีลูกเรียนท่ีบา้น) ขอบคุณมากๆค่ะ       

รับทราบดว้ยความเขา้ใจ 

อยากใหพ้ิจารณาเร่ืองการคืนค่าเรียนใหม้ากกวา่น้ี รู้สึกวา่ไม่ค่อยยติุธรรมกบั
ผูป้กครองในสถานการณ์แบบน้ีค่ะ 
 

โรงเรียนขอช้ีแจงหลกัการคืนเงินใหท้่านผูป้กครอง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชจ้ริง เม่ือนกัเรียนมาโรงเรียนปกติ ซ่ึงโรงเรียนพิจารณาคืน
ใหท้่านผูป้กครองทั้งหมด  
ส่วนท่ี 2 เป็น fixed cost เช่น เงินเดือนคุณครูและบุคลากร ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร    
เพื่อความพร้อมในการใชง้าน ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถลดหรือตดัออกได ้แมจ้ะเป็นช่วงท่ี
นกัเรียนเรียน online     และนอกจากน้ี โรงเรียนยงัตอ้งบริหารงบประมาณในส่วนท่ีเพิ่มขึ้น       
จากการเรียนออนไลน์ดว้ย มีการเพิ่มอุปกรณ์ แอพพลิเคชัน่ทาง online ระบบ network ฯลฯ  
          ทั้งน้ี โรงเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีท่านผูป้กครองถามมา และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ท่านผูป้กครอง      
จะเขา้ใจความจ าเป็น และช่วยกนัฝ่าฟันวิกฤตน้ีไปดว้ยกนั 

ช่วงเรียน online อยากให ้ลดค่าเทอมมากกวา่น้ีครับ  ผูป้กครองเสียเวลาไปกบัการ
เรียนของลูกๆเยอะเหมือนกนั   ในขณะท่ีผูป้กครองก็ตอ้งต่อสู้และปกป้องธุรกิจ 
ตวัเอง  ก็เลยเหน่ือยมากๆครับ 
 

อยากใหพ้ิจารณาค่าการศึกษาเด็กอนุบาลเพิ่มครับ เพราะดูไม่สอดคลอ้งกบัการ
สอน (ครูพยายามสอนดีมาก แต่เด็กวยัน้ีชอบเล่น การเรียนออนไลน์ไม่เหมาะกบั
เด็กวยัน้ี หากมีทางเลือกใหผู้ป้กครองพกัการเรียนชัว่คราว แต่ยงัคงรักษาสภาพ
นกัเรียนไวไ้ด ้น่าจะดีครับ) 

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนไดพ้ิจารณาใหน้กัเรียน ในระดบัชั้นเตรียมอนุบาลและ
อนุบาล สามารถขอพกัการเรียนไดใ้นภาคเรียนท่ี 2/2564 เท่านั้น ทั้งน้ี ในการคงสภาพความเป็น
นกัเรียนทอสี ท่านผูป้กครองจะตอ้งช าระค่ารักษาสภาพนกัเรียนและปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
โรงเรียนก าหนดในการเล่ือนชั้นในปีการศึกษาต่อไป 

การเงิน ควรเพิ่มช่องทางการตดับตัรเครดิตเเบบช าระเงินเเบบผอ่น 0% ได ้เพื่อ
ช่วยภาระเเละจดัการการเงินไดดี้ขึ้นของผูป้กครอง รวมทั้งไม่มีค่าธรรมเนียมใน
การช าระดว้ยบตัรเครดิต 
 

- รับเร่ืองไวพ้ิจารณา 
- โรงเรียนไดติ้ดต่อธนาคารเพื่อขอลดอตัราค่าธรรมเนียมในการรูดบตัรเครดิต ซ่ึงในปีการศึกษา
ท่ีผา่นมา โรงเรียนไดรั้บอนุมติัแลว้ในส่วนของบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย อยา่งไรก็ตาม 
ตอนน้ีฝ่ายการเงินฯ ไดติ้ดต่อกบัธนาคารอีกคร้ังเพื่อขอปรับลดอตัราค่าธรรมเนียม 

อยากสอบถามวา่จะมีการพิจารณาลดค่าเทอมในเทอมถดัไปรึปล่าวคะ ไม่วา่ลด
หรือไม่ลดเด็กๆ ยงัคงเรียนท่ีทอสีต่อค่ะ 

- ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ในภาคเรียนท่ี 2/64 ยงัเป็นอตัราเดิม แต่ถา้โรงเรียนใชรู้ปแบบการ
สอนแบบ online ก็จะมีการหัก/คืนเงินค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดมี้การเรียนการสอนแบบ onsite ตาม
สัดส่วนท่ีเป็นจริง 



 
ประถม 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
ไม่แน่ใจวา่ตอ้งซ้ือสมุดจ านวนเท่าไร สามารถสอบถามครูประจ าชั้นก่อนสั่งซ้ือ 
ควรยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมบตัรเครดิตในการช าระค่าเทอมค่ะ 
 

โรงเรียนไดติ้ดต่อธนาคารเพื่อขอลดอตัราค่าธรรมเนียมในการรูดบตัรเครดิต ซ่ึงในปีการศึกษาท่ี
ผา่นมา โรงเรียนไดรั้บอนุมติัแลว้ในส่วนของบตัรเครดิตธนาคารกสิกรไทย อยา่งไรก็ตาม 
ตอนน้ีฝ่ายการเงินฯ ไดติ้ดต่อกบัธนาคารอีกคร้ังเพื่อขอปรับลดอตัราค่าธรมเนียม 

อยากใหมี้การผอ่นช าระค่าเทอมเป็น 3 งวด ครับ   อยากให้มีทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กท่ีเรียนดีแต่ ผูป้กครอง อาจประสบปัญหาเศรษฐกิจในช่วงโควิด 

- ในกรณีท่ีท่านผูป้กครองไม่สามารถช าระเงินตามระเบียบท่ีโรงเรียนก าหนดได ้สามารถติดต่อ
ฝ่ายการเงินฯ โดยตรง  
- ส าหรับทุนการศึกษานั้นอยู่ระหวา่งผูบ้ริหารพิจารณา 

อยากใหมี้การส่งเป็น sms หรืออีเมล แจง้เร่ืองการโอนเงินคืนค่ะ ขอบคุณค่ะ โรงเรียนไดด้ าเนินการโอนเงินผ่านระบบ Online Banking ซ่ึงจะมีการแจง้เตือนผูรั้บเงินโดย
อตัโนมติั ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดจากตวัระบบธนาคารในบางคร้ัง อยา่งไรก็ตาม หากท่าน
ตอ้งการสอบถามการโอนเงิน สามารถติดต่อฝ่ายการเงินฯ โดยตรง 

ฝากพิจารณาเร่ืองค่าเทอมการศึกษา ค่ะ เพราะตลอดเทอมท่ีผา่นมา เราเรียน 
ออนไลน์ 100% ซ่ึงคาบเรียนจะนอ้ยกวา่ชัว่โมงเรียน ท่ี รร ค่ะ ตามท่ี รร แจง้ลด
ค่าธรรมเนียมมา ทางคุณแม่เขา้ใจวา่เป็นการลดค่าอาหาร ค่าวิชาท่ีไม่ไดเ้ปิดสอน 
เช่นวา่ยน ้า ดนตรี แต่โดยภาพรวมเรายงัมีเวลาเรียนท่ีนอ้ยลงค่ะ พอจะดูตรงส่วนน้ี
เพิ่มไดห้รือไม่ค่ะ เพราะผลกระทบจากโควิท ส่งผลต่อรายรับมากค่ะ 
แต่หากคุณแม่เขา้ใจไม่ถูกตอ้ง ยนิดีรับฟังค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

โรงเรียนขอช้ีแจงหลกัการคืนเงินใหท้่านผูป้กครอง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน  
ส่วนท่ี 1 เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการใชจ้ริง เม่ือนกัเรียนมาโรงเรียนปกติ ซ่ึงโรงเรียนพิจารณาคืน
ใหท้่านผูป้กครองทั้งหมด  
ส่วนท่ี 2 เป็น fixed cost เช่น เงินเดือนคุณครูและบุคลากร ค่าบ ารุงรักษาอุปกรณ์และอาคาร    
เพื่อความพร้อมในการใชง้าน ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถลดหรือตดัออกได ้แมจ้ะเป็นช่วงท่ี
นกัเรียนเรียน online     และนอกจากน้ี โรงเรียนยงัตอ้งบริหารงบประมาณในส่วนท่ีเพิ่มขึ้น       
จากการเรียนออนไลน์ดว้ย มีการเพิ่มอุปกรณ์ แอพพลิเคชัน่ทาง online ระบบ network ฯลฯ  
          ทั้งน้ี โรงเรียนเขา้ใจส่ิงท่ีท่านผูป้กครองถามมา และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ท่านผูป้กครอง     
จะเขา้ใจความจ าเป็น และช่วยกนัฝ่าฟันวิกฤตน้ีไปดว้ยกนั 

  



 

ขอ้เสนอแนะ ค าช้ีแจง และ/หรือ แนวทางแกไ้ข 
เคยมีการส่ง email ส่ือสารกนั เน่ืองจากเอกสารไม่ครบ กรอกขอ้มูลผิดพลาดไม่
ตรงกบัทางโรงเรียนตอ้งการ ซ่ึงบางคร้ังไม่ไดดู้เมลล ์ก็ท าใหก้ารส่ือสารชา้ไป 
อยากใหท้าง โรงเรียน โทรติดตามผลมากกวา่ email ค่ะ หรือติดต่อทางเมลล ์แต่ถา้ 
ผูป้กครอง ไม่ไดเ้ปิดอ่าน ก็ควรโทรติดต่อ 

รับเร่ืองไวพ้ิจารณาเพื่อหาทางปรับปรุง 

ขอเป็น QR โอนเงิน แทนเงินสด 
การรับหนงัสือ อาจเป็น ทางเลือกใหก้บัผูป้กครอง โดยอาจเป็นแบบ drive through 
เพื่อ รับ หรือส่งทางบริษทัขนส่งหรือไปรษณียใ์นช่วง covid โดยอาจใหมี้ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมกรณีอยา่งหลงั 

 


