
 
 

 

 

 

คูมือและแนวปฏบิตั ิ

การรับฟงเสียงนักเรียนและผูสวนไดสวนเสีย 
 

 

 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 

 



 

  
 

 

1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  
      - หองเรียนปกติ 
      - หองเรียนพิเศษฯ 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6  
      - หองเรียนปกติ แยกตามแผนการเรียน 
      - หองเรียนพิเศษแยกตามกลุมหองเรียน 

3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,6 

ประเด็นขอมูลท่ีตองการรับฟงเสียง  
1) ความตองการและความคาดหวัง 
2) ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ  
3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทีมีตอ 

- หลักสูตร 
- การจัดการเรียนการสอนของคร ู
- บริการทางการศึกษา 

4) ผูกพันที่มีตอโรงเรียน 
แนวทางและวิธีในการรับฟง 

1) แบบสอบถามความตองการและความคาดหวัง 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจและไมพึงพอใจ  
3) แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะทีมีตอหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของครู และ
บริการทางการศึกษา 
4) www.facebook.coc/pr.ppk หรือขอความสวนตัว 
5) กลุม Line หรือ โทรศพัท 
6) กลองรับฟงความคิดเห็น 
7) กิจกรรมโฮมรูมและเยี่ยมบาน 

ผูรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการหมวด 3 กลุมบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
2) กลุมบริหารวิชาการ 
3) กลุมอํานวยการ 
4) กลุมสงเสริมกิจการนักเรียน 
5) งานสารสนเทศ 
6) งานประชาสัมพันธ 
7) งานแนะแนว 
8) ครูที่ปรึกษาทุกคน 
 
 
 

1.กลุมนักเรียนปจจุบัน 



 

 
 

 

1) นักเรียนที่จะเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

ในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการกลุมเปาหมาย 

2) นักเรียนที่จะเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและนักเรียนโรงเรียนอ่ืน 

 

ประเด็นขอมูลท่ีตองการรับฟงเสียง  
1) ความตองการและความคาดหวังท่ีมีตอ 

- หลักสูตร 
- การจัดการเรียนการสอนของครู 
- บริการทางการศึกษา 

2) ความตองการในการเลือกแผนการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ในการเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

แนวทางและวิธีในการรับฟง 
1) แบบสอบถามความตองการและความคาดหวัง 

2) www.facebook.com/pr.ppk 

3) กระดานถามตอบhttp://www.ppk.ac.th/web board หรือสายตรงผูบริหาร 

4) กิจกรรม Open House 

5) เผยแพรขอมูลการรับนักเรียนผานทางเว็บไซตของโรงเรียนและรายการวิทยุพ.ค.สัมพันธ 

6) แบบสอบถามความตองการในการเลือกแผนการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศกึษาปที่ 3 

7) กลองรับฟงความคิดเห็น 

8) กิจกรรมโฮมรูม 

ผูรับผิดชอบ 
1) งานแนะแนว  
2) กลุมบริหารวิชาการ 
3) คณะกรรมการหมวด 3 กลุมบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
4) งานสารสนเทศ 
5) งานประชาสัมพันธ  

 
 
 
 
 

2.กลุมนักเรียนอนาคต 



 

 
 

1) นักเรียนที่จะเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 

ในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการกลุมเปาหมาย 

2) นักเรียนที่จะเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและนักเรียนโรงเรียนอ่ืน 

ประเด็นขอมูลท่ีตองการรับฟงเสียง  
1) ความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ และความคิดเห็นขอเสนอแนะที่มีตอหลักสูตรการจัดการเรียน การสอน
ของครู และบริการทางการศึกษา 
2) ความผูกพันที่มีตอโรงเรียน 

แนวทางและวิธีในการรับฟง 
1) แบบสอบถามความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ และความคิดเห็นขอเสนอแนะ ที่มีตอหลักสูตร  

    การจัดการเรียน  การสอนของครูและบริการทางการศึกษา 

2) แบบสอบถามความผูกพันที่มีตอโรงเรียน  

3) www.facebook.com/pg/สมาคมนักเรียนเกาพะเยาพิทยาคม-และสตรีพะเยา 

4) การเขารวมประชุมและกิจกรรมตางๆ ของศิษยเกา 

ผูรับผิดชอบ 
1) งานแนะแนว  

2) กลุมบริหารวิชาการ 

3) คณะกรรมการหมวด 3 กลุมบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

4) สมาคมนักเรียนเกาพะเยาพิทยาคมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.กลุมนักเรียนอดีต(ศษิยเกา) 



 

  
 

ประเด็นขอมูลท่ีตองการรับฟงเสียง  
1) ความพึงพอใจและความคิดเห็นที่มีตอ 

  - หลักสูตร  

- การจัดการเรียนการสอนของครู 

- บริการทางการศึกษา 

2) ความผูกพันที่มีตอโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมแนวทางและวิธีในการรับฟง 
แนวทางและวิธีในการรับฟง 

1) ผลการตอบแบบสอบถามของนักเรียนโรงเรียนสามัคควีิทยาคม 
2) รับฟงความคิดเห็น  
- ผานสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
- ความคิดเห็นในการประชุมสัมมนา 
- ผานการเขารวมเปนกรรมการตางๆ ในสถาบันอ่ืนของบุคลากร 

ผูรับผิดชอบ 
- ฝายบรหิาร/ครูที่เขารวมประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.กลุมนักเรียนคูแขง (โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม) 



 

  
 

ประเด็นขอมูลท่ีตองการรับฟงเสียง  
1) ความตองการและความคาดหวัง 
2) ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ  
3) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะทีมีตอ 

- หลักสูตร 
- การจัดการเรียนการสอนของคร ู
- บริการทางการศึกษา 

แนวทางและวิธีในการรับฟง 
1) แบบสอบถามความตองการและความคาดหวัง 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจและไมพึงพอใจ  

3) แบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะทีมีตอ 

-หลักสูตร  

-การจัดการเรียนการสอน 

-บริการทางการศกึษา 

4) www.facebook.coc/pr.ppk หรือขอความสวนตัว 

5) กลุม Line หรือ โทรศพัท 

6) กระดานถามตอบhttp://www.ppk.ac.th/webboard 

7) การประชุมผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 

8) การประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 

9) กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

ผูรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการหมวด 3 กลุมบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

2) กลุมบริหารวิชาการ 

3) กลุมอํานวยการ 

4) กลุมสงเสริมกิจการนักเรียน 

5) งานสารสนเทศ 

6) งานประชาสัมพันธ 

7) ครูที่ปรึกษาทุกคน 

 

 

 

 

 

 

5.ผูปกครองนักเรียน 



 

 
 

ประเด็นขอมูลท่ีตองการรับฟงเสียง  
1) ความนิยมและความ 
    ศรัทธาที่มีตอโรงเรียน 
2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอ 
  - หลักสูตร 
  - การจดัการเรียนการสอน 

แนวทางและวิธีในการรับฟง 
1)www.facebook.coc/pr.ppk หรือขอความสวนตัว 

2) กลุม Line หรือ โทรศพัท 

3) กระดานถามตอบhttp://www.ppk.ac.th/webboard 

4) กลองรับฟงความคิดเห็น 

5) ตัวแทนชุมชนเขารวมการประชุมกับคณะกรรมการสถานศกึษาของโรงเรียน 

6) จํานวนนักเรียนที่มาสมัครเขาเรียนตอม.1 และ ม.4 

ผูรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการหมวด 3 กลุมบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

2) งานรับนักเรียน กลุมบริหารวชิาการ 

3) งานสารสนเทศ 

4) งานประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ชมุชน 



 

 
 

ประเด็นขอมูลท่ีตองการรับฟงเสียง  
1) ความนิยมและความศรัทธาที่มีตอโรงเรียน 

2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอ 

  - หลักสูตร 

  - การจัดการเรียนการสอน 

แนวทางและวิธีในการรับฟง 
1) Face Book ของสมาคมฯ หรือขอความสวนตัว 

2) กลุม Line หรือ โทรศพัท 

3) กระดานถามตอบhttp://www.ppk.ac.th/webboard 

4) การเขารวมประชุมและกิจกรรมตางๆ ของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

ผูรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

2) กลุมอํานวยการ 

3) คณะกรรมการหมวด 3 กลุมบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

4) งานสารสนเทศ 

5) งานประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 



 

 
 

ประเดน็ขอมูลท่ีตองการรับฟงเสียง  
1) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอ 

- หลักสูตร 

- การจัดการเรียนการสอน 

- บริการทางการศึกษา 

แนวทางและวิธีในการรับฟง 
1) www.facebook.com/pr.ppk 

2) กลุม Line หรือ โทรศพัท 

3) กระดานถามตอบhttp://www.ppk.ac.th/webboard 

4) การเขารวมประชุมและกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูรับผิดชอบ 
1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2) กลุมอํานวยการ 

3) คณะกรรมการหมวด 3 กลุมบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

4) งานสารสนเทศ 

5) งานประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 



 

 
 

การรับฟงเสียง 1 ครั้ง/ปการศึกษา  
- แบบสอบถามความตองการและความคาดหวัง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 
- แบบสอบถามความคดิเห็นและขอเสนอแนะทีมีตอหลักสูตรการจัดการเรียน 

การสอนของครู และบริการทางการศึกษา 
- แบบสอบถามความคดิเห็นและขอเสนอแนะทีมีตอ 

-หลักสูตร  
-การจัดการเรียนการสอน 
-บริการทางการศกึษา 

- การประชุมผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 
- การประชุมเครือขายผูปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น 
- กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 

 
การรับฟงเสียงตลอดปการศึกษา 

-  www.facebook.com/pr.ppk หรือขอความสวนตัว 
-  กลุม Line หรือ โทรศพัท 
-  เผยแพรขอมูลการรับนักเรียนผานทางเว็บไซตของโรงเรียนและรายการวิทยุพ.ค.สัมพันธ 
-  กลองรับฟงความคิดเห็น 
-  กิจกรรมโฮมรูมและเยี่ยมบาน 
-  กลองรับฟงความคิดเห็น 
-  Face Book หรือขอความสวนตัว 
-  กลุม Line หรือ โทรศพัท 
-  กระดานถามตอบhttp://www.ppk.ac.th/webboard 
-  การเขารวมประชุมและกิจกรรมตางๆ 

 
 

 

การรับฟงนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 


