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1.   วัตถุประสงคและขอบขาย  (Objective and Scope) 

1.1   เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการติดตาม ตรวจสอบและการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการฯ และ

ผูเก่ียวของนําผลยอนกลับมาใชในการวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง  

2.   ผูรับผิดชอบ (Responsible) 

 2.1 ผูอํานวยการสวนพยากรณอากาศการบินหรือสวนตรวจอากาศการบินรับผิดชอบในการ

ประสานงานและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ฯ 

3.     ขอกําหนดระบบการบริหารคุณภาพท่ีเกี่ยวของ (Requirements) 

 3.1  ISO 9001 : 2015 ขอกําหนด 9.1.2 ความพึงพอใจของลูกคา 

 4.   เอกสารอางอิง (Reference Documents) 

       ไมม ี

5.   คําจํากัดความ  (Definitions) 

 ไมม ี

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

6.1 แผนภูมิ/รายละเอียดกระบวนการทํางาน  

ลําดับท่ี ผังกระบวนงาน การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

1  
 

- ศึกษาขอมูลทําแบบสอบถาม 
- กําหนดขอบเขตของแบบสํารวจ 
และระบุกลุมเปาหมาย 

ผอ .สวนฯ/

ผูปฏิบัติงาน 

QP-MSR-06-SMWC, 
FM-MSR-21-SMWC 

2  - ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจให
สอดคลองกับงานบริการ 

ผอ.สวนฯ/
ผูปฏิบัติงาน 

FM-MSR-21-SMWC 

3   - ดําเนินการติดตอทางโทรศัพท เพื่อ
แจงวัตถุประสงคและสงแบบสํารวจ 
หรือสัมภาษณลูกคา 

ผอ.สวนฯ/
ผูปฏิบัติงาน 

FM-MSR-21-SMWC 

4  - เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากลูกคา 
หรือขอมูลจากการสัมภาษณ 

ผอ.สวนฯ/
ผูปฏิบัติงาน 

FM-MSR-21-SMWC 

เตรียมการทําแบบสํารวจ 
 

จัดทําแบบสํารวจ 
 

ติดตอ/นัดหมายลูกคาเพื่อจัดสง
แบบสํารวจใหกับลูกคา 

เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

ตอ 
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ลําดับท่ี ผังกระบวนงาน การปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ เอกสารอางอิง 

5    
- วิเคราะหและประเมินผล 
- สรุปประเด็นปญหา/ขอเสนอแนะ 
- หาแนวทางในการแกไขแลวนํา
ขอมูลเสนอผูบริหาร 

 
ผอ.สวนฯ 

 
FM-MSR-21-SMWC 
FM-MSR-22-SMWC 

6  - สงรายงานผลการประเมินใหผูท่ี

เกี่ยวของทราบ แลัวสงให DC 

จัดเก็บ 

ผอ .สวนฯ/

ผูปฏิบัติงาน 

QP-MSR-01-SMWC 
QP-MSR-06-SMWC 
FM-MSR-21-SMWC 
FM-MSR-22-SMWC 

7  - นําเสนอตอท่ีประชุมภายในสวนฯ 
- นําเสนอตอท่ีประชุมการทบทวน

ฝายบริหาร 

MR QP-MSR-02-SMWC 
QP-MSR-06-SMWC 
FM-MSR-22-SMWC 

7. เอกสารประกอบ (Documentations) 

7.1  QP-MSR-01-SMWC    ระเบียบปฏิบัติ เร่ือง การควบคุมเอกสาร (Document Control) 

7.2  QP-MSR-02-SMWC    ระเบียบปฏิบัติ เร่ือง การทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) 

7.3  QP-MSR-06-SMWC    ระเบียบปฏิบัติ เร่ือง ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Customer 

Satisfaction) 

8. บันทึก (Records) 

ไมม ี

9. แบบฟอรม (Form) 

9.1 FM-MSR-21-SMWC แบบฟอรม แบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ 

9.2 FM-MSR-22-SMWC แบบฟอรม แบบรายงานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ ฯ 

สําเนาให MR และผูเกี่ยวของ  

นําเสนอรายงานผลการประเมิน 
 

สรุปผลการประเมิน 
และทํารายงาน 

 

ตอ 

จบ 
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