
งาน/โครงการ:   โครงการกจิกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วม                         
                     จากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1  เมษายน  2564    สิน้สุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางวินนา   เทพค า 
 
1. วัตถุประสงค์ 
          1.1  เพ่ือศึกษาและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของงานฝ่ายต่างๆในโรงเรียนต่อ นักเรียน
ครู ผู้ปกครองและบุคลากรภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ 
 1.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและความต้องการที่เกิดจากการให้บริการของโรงเรียนเชียงม่วน
วิทยาคมและน าข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1) ผู้รับบริการ ผู้มีสว่นได้เสีย ทั้งภายในและนอกโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หน่วยงานเอกชน 
หน่วยงานรัฐตลอดจนชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  90  มีความพึงพอใจใน
การให้บริการของฝ่ายงานต่างๆ ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
     เชิงคุณภาพ 
           น าผลการประเมินและสภาพปัญหาที่พบมาแก้ปัญหาและพัฒนางานโดยภาพรวมได้อย่างเป็นระบบ 

 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
 2. วางแผนด าเนินการ 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ขั้นด าเนนิการ (DO) 

 4. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     - ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ    
    - จัดท าเอกสารประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการโรงเรียนกลุ่มงานอ านวยการ 
     - สรุปรายงานผล 

     - น าสภาพปัญหาที่พบมาปรับปรุงแก้ไข   

    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 5. น าสภาพปัญหาที่พบมาปรับปรุงแก้ไข   
 6. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 



    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

 7. สรุปและรายงานผลโครงการ 

4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ  - พฤษภาคม
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ  

2. วางแผนด าเนินการ  - พฤษภาคม
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ  - มิ.ย. - ส.ค. 
2562 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
ได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน  

4. ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
นโยบายผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ    
- จัดท าเอกสารประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บริการโรงเรียนกลุ่มงาน
อ านวยการ 
- สรุปรายงานผล 
- น าสภาพปัญหาที่พบมา
ปรับปรุงแก้ไข   

- พฤษภาคม
2564 – 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีเอกสารแบบสอบถามความพึง
พอใจ ไม่พึงพอใจต่อการใช้
บริการของโรงเรียน 
 
  

5. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

10,300 มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการประเมินผล 
  

6. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- มี.ค. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของโรงเรียน  อยู่
ในระดับดี ร้อยละ 43.66  
ระดับดีมาก ร้อยละ 28.49  
ระดับปานกลาง ร้อยละ 21.21 
ระดับน้อย ร้อยละ 4.88 และ
ระดับน้อยมาก  ร้อยละ 1.76 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

  

รวม 10,000 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและนอก
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หน่วยงานเอกชน 
หน่วยงานรัฐตลอดจนชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง 
คณะครูบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  90  มีความพึง
พอใจในการให้บริการของฝ่ายงานต่างๆ ของ
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและ
นอกโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐตลอดจน
ชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู
บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  90  มีความ
พึงพอใจในการให้บริการของฝ่ายงาน
ต่างๆ ของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

น าผลการประเมินและสภาพปัญหาที่พบมา
แก้ปัญหาและพัฒนางานโดยภาพรวมได้อย่างเป็น
ระบบ 

ระบบการห้ามบริการของกลุ่มงาน
อ านวยการโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ดีในการการปฏิบัติงาน 

บรรลุ 

 
 
 



  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 



ฯลฯ 

 


