
ช่ือโครงการ   การวิเคราะหความคิดเห็น ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการของ รร.นร.  

ผูรับผิดชอบโครงการ      หมวดท่ี ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน   พ.ค. – มิ.ย.๖๒ 

สถานท่ีจัดโครงการ  หองปนปญญา ช้ัน ๑ อาคารเรียน ๖  

หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ ได 

กําหนดไววา....ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ โดยถือวา

ประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ .... (๔) ให

เปนหนาท่ีของขาราชการท่ีจะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน

ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการท่ีเหมาะสม 

(พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖, ๒๕๔๖) ดังนั้น  การรับฟง

ความคิดเห็น และการสํารวจความพึงพอใจ จึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญ และจําเปนท่ีองคกรของรัฐทุกหนวยตอง

ดําเนินการ 

รร.นายเรือ ในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษา /สวนราชการของรัฐ สังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ซึ่ง

ทําหนาท่ีใหการศึกษาอบรมและดําเนินการฝกนักเรียนนายเรือ/ผลิตนายทหารสัญญาบัตร เพื่อสงมอบใหกับ

ผูรับบริการ (หนวยงานกองทัพเรือ : หนวยผูใช) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีกระบวนการในการรับฟง    

ความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูมารับบริการจาก รร.นร. เพื่อนําขอมูล/สารสนเทศท่ีไดมาปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน การฝกและศึกษา ใหมีความสอดคลองตรงกับความตองการของหนวยผูใชตอไป  

การปฏิบัติในปท่ีผาน ๆ มา รร.นายเรือ โดยคณะทํางานหมวดท่ี ๓ ไดจัดโครงการรับฟงความคิดเห็น   

ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ในพี้นท่ีสัตหีบ (กร. , นย. และ อร.) และ   

มีการประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษา รร.นร. โดยเชิญหนวยผูใช 

และหนวยท่ีเกี่ยวของมาใหขอมูล เชน กพ.ทร. สสท.ทร. กร. นย. อร. พธ.ทร. อล.ทร. สพ.ทร. อศ. และ ยศ.ทร. 

เปนตน   

เพื่อใหเกิดการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมตามขอเสนอแนะ / ขอมูลยอนกลับ (Feedback) จาก

ผูรับบริการ (หนวยผูใช) และผูมีสวนไดสวนเสีย จึงควรมีการวิเคราะหความคิดเห็น ความตองการ และ           

ความคาดหวังของผูรับบริการ (หนวยผูใช) เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทาง/แผนงาน/กิจกรรม ใหตอบสนองตอ          

ความตองการ และความคาดหวังของหนวยผูใชตอไป 

วัตถุประสงคโครงการ   

๑. เพื่อวิเคราะหความคิดเห็น ความตองการ และความคาดหวังของหนวยผูใช ตอผูสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. 

๒. เพื่อกําหนดแนวทาง/กิจกรรม/โครงการท่ีตอบสนองตอความตองการ ความคาดหวังของหนวยผูใช 



๒ 

กลุมเปาหมาย  

กลุมผูเขารวมโครงการ ฯ  จํานวน ๒๕ คน ไดแก  

๑.๑ ขาราชการจาก ฝศษ.รร.นร. จํานวน ๑๐ คน ไดแก ครู-อาจารย ครูฝก กองวิชาละ ๑ คน  

 ๑.๒ ขาราชการ กรม นนร. รอ. จํานวน ๕ คน ไดแก ๑) เสธ.กรม ฯ ๒) นกพ.กรม ฯ  ๓) นยก.กรม ฯ  

      ๔)  ตัวแทน ผบ.พัน ฯ ๑ คน  และ ๕) ตัวแทน ผบ.มว. ฯ ๑ คน 

 ๑.๓ คณะทํางานหมวดท่ี ๓  จํานวน ๑๐ คน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  

ตัวช้ีวัด เปาหมาย 

ผลสรุปความคิดเห็น ความตองการ ฯ ของหนวยผูใช รายงานผลการวิเคราะหความคิดเห็น ความตองการ ฯ ของ

หนวยผูใช 

- ความชัดเจนของแนวทาง/แผนงาน/กิจกรรม 

- จํานวนแนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของหนวยผูใช 

ไดแนวทาง/แผนงาน/กิจกรรมท่ีชัดเจน และสอดคลองกับ

ความตองการของหนวยผูใช ไมนอยกวา ๒ แนวทาง/

แผนงาน/กิจกรรม 

วิธีดําเนินงาน 

ข้ันตอน รายละเอียดกิจกรรม ผลลพัธ ผูรบัผิดชอบ 

๑.ข้ันเตรียมการ ๑.เตรียมเอกสารขอมูลความคิดเห็น ความตองการ และ

ความคาดหวัง ฯ ท่ีไดรับจากหนวยผูใช เพ่ือแจกจาย

ใหกับผูเขารวมประชุม ฯ  

ขอมูลความคิดเห็น ฯ จาก

หนวยผูใช (ผลประชุม

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

+ ผลการรับฟง 

ความคิดเห็นฯ หนวยผูใช) 

เลขา ฯ มว.๓ 

 

๒. เตรียมประเด็นคําถาม /โจทย เพ่ือใชในการประชุม ฯ  ประเด็นคําถาม / โจทย เลขา ฯ มว.๓ 

๒. ข้ันดําเนินการ ๑. วิเคราะหสภาวะแวดลอม สถานการณโดยรอบ และปจจัย

อ่ืน ๆ   

 
ผูเขารวมประชุมฯ 

๒. สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น ความตองการ และ

ความคาดหวังจากหนวยผูใช เปนประเด็น ๆ 

ขอมูลความคิดเห็น ฯ จาก

หนวยผูใช 

เลขา ฯ มว.๓ 

 

๓. แบงกลุม เพ่ือวิเคราะหผลการรับฟงความคิดเห็น ฯ 

และกําหนดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลอง

กับความตองการของหนวยผูใช 

แนวทาง/แผนงาน/

โครงการ ท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของหนวย

ผูใช 

ผูเขารวมประชุมฯ 

 

 



๓ 

 

ข้ันตอน รายละเอียดกิจกรรม ผลลพัธ ผูรบัผิดชอบ 

๓. ข้ันประเมินผล ๑. ประเมินความชัดเจนของแนวทาง/แผนงาน/โครงการ ฯ  

ท่ีไดจากการประชุม  โดยใหผูเขาประชุม แถลงผล 

การกําหนดแนวทาง/แผนงาน/โครงการ ดังกลาว 

ไดแนวทาง/แผนงาน/

โครงการ ฯ ท่ีมีการ

ดําเนินการ และ

ผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

ผูเขาประชุม 

 

งบประมาณ  

     เบิกจายจากงบประมาณ ตามแผนการจัดการความรู รร.นร. ประจําป งป.๖๒   จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ อัตรา จํานวน (คน) จํานวน (ม้ือ) รวม (บาท) 

คาใชสอย 

-อาหารวางและเครื่องด่ืม ๓๐ บาท /คน ๒๕   ๒  ๑,๕๐๐ 

-อาหารกลางวัน ๑๐๐ บาท/คน ๒๕  ๑  ๒,๕๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๔,๐๐๐ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

       ๑. หนวยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร. จะมีแนวทาง/แผนงาน/

กิจกรรม ท่ีชัดเจน และสอดคลองกับความตองการของหนวยผูใช 

       ๒. ผูรับบริการจาก รร.นร. (หนวยผูใช) จะมีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจาก รร.นร.มากข้ึน  

                                    

*************************** 

 


