
 















x s.d. แปล

1 มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณเก่ียวกับการบริหาร
จัดการในยุคนิวนอร์มัล เช่น แผนในการจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือรักษามาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น หน้ากาก เจลแอลกอฮอล์
 อ่างล้างมือ ฯลฯ อย่างเหมาะสมสอดคล้องและถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4.34 0.64 มาก

2 มีการด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 4.31 0.68 มาก

3 มีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ ภายในเวลาก าหนดตรวจสอบและก ากับติดตามการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

4.42 0.57 มาก

4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนา 4.29 0.65 มาก

5 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการบริหารการเงินให้สอดคล้องกับบริบท
ในยุคนิวนอร์มัล

4.15 0.70 มาก

4.30 0.53 มาก

6 มีการจัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชีได้ถูกต้องตามระเบียบ 4.58 0.58 มากท่ีสุด
7 มีการจัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชีถูกต้องครบถ้วน 4.55 0.56 มากท่ีสุด
8 มีการจัดท าหลักฐานการเงินและการบัญชีเป็นปัจจุบันถูกต้อง 4.46 0.60 มาก
9 มีการจัดเก็บหลักฐานการเงินและการบัญชีเป็นระเบียบ และปลอดภัย 4.64 0.57 มากท่ีสุด
10 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการท าหลักฐานการเงินและการบัญชีให้

สอดคล้องกับบริบทในยุคนิวนอร์มัล
4.28 0.55 มาก

รวม 4.50 0.47 มากท่ีสุด

11 การรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน 4.74 0.47 มากท่ีสุด

12 มีการลงบัญชีรับเงินในสมุดเงินสด 4.60 0.54 มากท่ีสุด

13 มีการจัดท าบัญชีรับเงินในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน 4.53 0.60 มากท่ีสุด

14 มีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 4.68 0.49 มากท่ีสุด

ด้านการบริหารการเงิน

แบบประเมินการบริหารงานการเงิน 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

ข้อ การบริหารงานการเงิน
ผลการประเมิน

รวม
ด้านการบริหารการเงินและบัญชี

1) การท าหลักฐานการเงินและการบัญชี

2) การรับเงิน

งานการเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศ



15 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการรับเงินให้สอดคล้องกับบริบทในยุคนิ
วนอร์มัล

4.27 0.62 มาก

รวม 4.56 0.42 มากท่ีสุด

16 การจ่ายเงินอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและมีหลักฐานในการจ่าย

4.60 0.53 มากท่ีสุด

17 มีการลงบัญชีจ่ายเงินในสมุดเงินสด 4.69 0.52 มากท่ีสุด

18 มีการจัดท าบัญชีจ่ายเงินในสมุดเงินสดถูกต้องเป็นปัจจุบัน 4.62 0.54 มากท่ีสุด

19 มีการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน 4.65 0.55 มากท่ีสุด

20 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการจ่ายเงินให้สอดคล้องกับบริบทในยุค
นิวนอร์มัล

4.28 0.57 มาก

รวม 4.57 0.45 มากท่ีสุด

21 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ 4.72 0.48 มากท่ีสุด
22 มีการเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 4.66 0.50 มากท่ีสุด
23 มีการเก็บรักษาเงินอย่างถูกต้องตามระเบียบ 4.66 0.50 มากท่ีสุด
24 มีการนิเทศ ก ากับติดตามและตรวจสอบการเก็บรักษาเงินตามระเบียบ 4.59 0.56 มากท่ีสุด
25 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการเก็บรักษาเงินให้สอดคล้องกับบริบท

ในยุคนิวนอร์มัล
4.31 0.54 มาก

รวม 4.59 0.43 มากท่ีสุด

26 มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินงบประมาณ 4.69 0.49 มากท่ีสุด

27 มีการควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจ าวัน 4.61 0.54 มากท่ีสุด

28 มีการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสด
กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันโดยผู้บริหารสถานศึกษา

4.61 0.53 มากท่ีสุด

29 มีการด าเนินการเก่ียวกับรายงานการเงินตามท่ีระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน

4.64 0.50 มากท่ีสุด

30 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการรับ - 
จ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับบริบทในยุคนิวนอร์มัล

4.31 0.58 มาก

รวม 4.57 0.44 มากท่ีสุด

31 มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 4.62 0.55 มากท่ีสุด

32 มีการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 4.38 0.54 มาก
33 มีหลักฐานการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ 4.58 0.54 มากท่ีสุด

4) การเก็บรักษาเงิน

3) การจ่ายเงิน

5) การควบคุมและตรวจสอบ

6) การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย

งานการเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศ



34 มีการน าผลการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินไปพัฒนาแผนปฏิบัติการ 4.27 0.58 มาก

35 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับบริบทในยุคนิวนอร์มัล

4.26 0.57 มาก

รวม 4.42 0.47 มาก

4.53 0.42 มากท่ีสุด

36 มีการประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 4.53 0.58 มากท่ีสุด

37 มีการประเมินผลในระดับงานย่อยของงานการเงินและพัสดุ 4.48 0.61 มาก

38 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 4.47 0.58 มาก

39 มีการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 4.42 0.59 มาก

40 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานการเงิน
และพัสดุให้สอดคล้องกับบริบทในยุคนิวนอร์มัล

4.34 0.58 มาก

4.45 0.54 มาก

4.45 0.43 มาก

1 ด้านการบริหารการเงิน 4.30 0.53 มาก
2 ด้านการบริหารการเงินและบัญชี 4.53 0.42 มากท่ีสุด
3 ด้านการประเมินผลงานการเงิน 4.45 0.54 มาก

4.45 0.43 มาก

การประเมินผลการด าเนินงานการเงิน

รวม

รวม

รวมเฉล่ีย

รวมท้ังหมด

รายการ
สภาพท่ีเป็นอยู่ (D)

S.D. ระดับ

งานการเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศ



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงานพัสดุและสนิทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  

 
 

2. อาย ุ

 

 
 

 

3. ท่านมาติดต่อกับงานพัสดุในลักษณะใด 

 



4. ท่านติดต่อกับงานพัสดุ ได้ทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 
 

5. ความถ่ีในการติดต่อกับ งานพัสดุ 

 
 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพัสดุ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเจ้าหน้าที ่    
1. เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในเรื่องท่ีให้บริการเป็นอย่างดี 4.66 0.6 มากท่ีสุด 
2. เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพและเต็มใจให้บริการ 4.65 0.6 มากท่ีสุด 
3. มีการให้บริการท่ีเป็นธรรม (ไม่เลือกปฏิบัติ) 4.48 0.62 มาก 
4. มีความซื่อสัตย์ (ไม่เรียกร้องค่าตอบแทน) 4.67 0.4 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 0.55 มากท่ีสุด 



หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านการดำเนินงานพัสดุ    
1. งานพัสดุมีการวางแผนความต้องการใช้งานพัสดุตาม
ความต้องการของหน่วยงานอยู่ในระดับใด 

4.67 0.5 มากท่ีสุด 

2. งานพัสดุให้บริการข้อมูล ร่วมวางแผนการใช้และ
จัดหาพัสดุให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีกลุ่มสาระฯ/กลุ่ม
งาน/งาน ได้รับจัดสรรตามแผนงานโครงการ อยู่ใน
ระดับใด 

4.65 0.53 มากท่ีสุด 

3. งานพัสดุดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างถูกระเบียบ 
ขั้นตอน วิธีการ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และระเบียบฯ กฏกระทรวง 
และหนังสือแจ้งเวียนอื่น ๆ อยู่ในระดับใด 

4.72 0.41 มากท่ีสุด 

4. งานพัสดุดำเนินการให้ได้มาซึ่งวัสดุครุภัณฑ์ถูกต้อง
ตรงตามท่ีกลุ่มสาระฯ/กลุ่มบริหารงาน/งาน ต้องการใช้
งานอยู่ในระดับใด 

4.43 0.48 มากท่ีสุด 

5. งานพัสดุดำเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ทันต่อ
ความต้องการใช้งานอยู่ในระดับใด 

4.48 0.5 มาก 

6. งานพัสดุมีระบบควบคุมเอกสารการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
สามารถติดตามและตรวจสอบได้ในระดับใด 

4.74 0.5 มากท่ีสุด 

7. งานพัสดุมีระบบควบคุมการเบิก - จ่ายพัสดุ มีบัญชี
วัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน แยกตามประเภท สามารถ
ตรวจสอบได้อยู่ในระดับใด 

4.66 0.6 มากท่ีสุด 

8. งานพัสดุมีขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็น
ขั้นตอนต่อเนื่อง แล้วนำมาเบิกจ่ายแก่ผู้ใช้งานได้
ทันเวลาและปริมาณท่ีถูกต้องอยู่ในระดับใด 

4.7 0.53 มากท่ีสุด 

9. เจ้าหน้าท่ีพัสดุดำเนินงานโดยคำนึงถึงความจำเป็น 
ความประหยัด และความต้องการใช้งาน โดยควบคุมให้
เป็นไปตามความเป็นจริงอยู่ในระดับใด 

4.33 0.61 มาก 

10. งานพัสดุมีการวางแผนและต้ังงบประมาณการ
บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้พร้อมต่อการใช้งานใน
ระดับใด 

4.7 0.59 มากท่ีสุด 



หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ระดับความพึงพอใจ 
11. งานพัสดุมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี เพื่อ
ประเมินสภาพพัสดุท่ีเกินความต้องการ ชำรุด 
เส่ือมสภาพ สำหรับการวางแผนในการจัดหา ซ่อมบำรุง
และจำหน่ายพัสดุ อยู่ในระดับใด 

4.67 0.60 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 0.53 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งฉบับ 4.61 0.54 มากที่สุด 

 

 ข้อเสนอแนะ 

- การทำงานมีข้ันตอนเป็นระบบ 
- งานพัสดุมีการวางระบบได้เป็นลำดับข้ันตอนดีมาก 
- ควรมีการจัดซื้อผ่านระบบอออนไลน์  
- ให้การบริการดีเยี่ยม รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- บริการรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได้ 
- ให้บริการดีแล้ว 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

การวัดและประเมินประสิทธิภาพ 

กระบวนการปฏิบัติงานประจ าตามโครงสร้างการบริหาร 

โรงเรียนสตรสีิริเกศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อก าหนดเบื้องต้น 
 

ค าชี้แจง  
แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพโรงเรียนสตรีสิริเกศ ใช้ประเมินการปฏิบัติงานทั้งงานประจ า

ตามโครงสร้างการบริหารงาน (งานประจ า) และกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ (งานกลยุทธ์) โดยใช้องค์ประกอบหลักของ SSK-Model 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการก ากับดูแล นิเทศติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม
กระบวนการปฏิบัติในงานประจ าและงานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานประจ าตามโครงสร้างการ
บริหารและงานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของผู้รับบริการ (นักเรียน/ผู้ปกครอง/ชุมชน/ครูและบุคลากร) ในการรับ
ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) ในงานประจ าตามโครงสร้างการบริหารและงานกลยุทธ์ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 SSK-Model หมายถึง ค่านิยมและวัฒนธรรมการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
สตรีสิริเกศ ภายใต้การบริหารจัดการตามข้อก าหนดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และใช้ส าหรับประเมิน
ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติของงาน/กิจกรรม/โครงการ ภายใต้งานประจ าตามโครงสร้างการบริหารและ
งานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) และผู้รับบริการ 

S (System) : กระบวนการปฏิบัติงานของงานประจ าและงานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
โรงเรียนสตรีสิริเกศตามวงจรควบคุมคุณภาพของเดมม่ิง คือ วางแผน (Plan) การน าแผนสู่การปฏิบัติ (Do) การ
ตรวจสอบผล (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) หรือ วงจร PDCA 
 S (Satisfaction) : ความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ และผู้รับบริการ ต่อกระบวนการของงาน
ประจ าและงานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 K (Knowledge) : ความรู้หรือการรับรู้หรือความเข้าใจต่อกระบวนการปฏิบัติงานของงานประจ าและ
งานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างานที่
รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่ก ากับดูแล นิเทศติดตาม สนับสนุน ส่งเสริมในกระบวนการ
ปฏิบัติงานของงานประจ าและงานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 ผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน) หมายถึง คณะท างานหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติของงานประจ า
และงานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนสตรีสิริเกศ 
 ผู้รับบริการ หมายถึง นักเรียนหรือผู้ปกครองหรือชุมชนหรือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายส าคัญท่ีรับผลของการปฏิบัติของงานประจ าหรืองานกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียน
สตรีสิริเกศ 
 
 



 
 
การใช้แบบสอบถาม 
 การประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนสตรีสิริเกศอยู่ภายใต้นิยามปฏิบัติการของ SSK-Model โดย
มุ่งเน้นแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 3 กลุ่ม ดังนั้นแบบสอบถามนี้มี 3 ฉบับ ได้แก่ 

ฉบับที่ 1 กลุ่มบริหาร 
ฉบับที่ 2 กลุ่มผู้รับผิดชอบ (หน่วยงาน)  
ฉบับที่ 3 กลุ่มผู้รับบริการ 

ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีสิรเิกศ 
งานสารสนเทศ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน (ฉบับผู้บริหาร) 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

ด้านการปฏิบัติงาน (PDCA) 
1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานโรงเรียนอยู่ในระดับ 4.5 
2 ได้พิจารณากระบวนการวางแผนอย่างรอบคอบอยู่ในระดับ 4.5 
3 ได้ก ากับดูแลแผนไปสู่การปฏิบัติยึดหลักการและวิธีการที่เหมาะสม 4.7 
4 ได้ก ากับดูแลการด าเนินการและข้ันตอนการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งด้าน

เวลา และผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ 
4.7 

5 ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติ 4.8 
6 ได้ก ากับดูแลการวัดและประเมินผลโครงการใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้อง 4.8 
7 ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.5 

ด้านความพึงพอใจ 
8 ฝ่ายบริหารพึงพอใจต่อกระบวนการวางแผนของผู้รับผิดชอบ 4.5 
9 ฝ่ายบริหารพึงพอใจต่อการน าแผนไปสู่การปฏิบัติของผู้รับผิดชอบ 4.6 
10 ฝ่ายบริหารพึงพอใจต่อการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.5 
11 ฝ่ายบริหารพึงพอใจต่อการน าผลการประเมินไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนา 4.3 

ด้านความส าเร็จของงาน (ผลลัพธ์) 
12 การสนับสนุน ส่งเสริมของฝ่ายบริหารอยู่ในระดับ 4.5 
13 การก ากับดูแลของฝ่ายบริหารในการปฏิบัติอยู่ในระดับ 4.5 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.6 
 

 

 

 

 

 



 
 

ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีสิรเิกศ 
งานสารสนเทศ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน (ฉบับผู้รับผิดชอบ) 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 

ด้านการปฏิบัติงาน (PDCA) 
1 การวางแผนการปฏิบัติงานตามระบบการวางแผนของโรงเรียนอยู่ในระดับ 4.8 
2 การวางแผนกิจกรรม/โครงการอยู่บนพ้ืนฐานหลักการ องค์ความรู้ที่เป็นสากล 4.8 
3 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติยึดหลักการและวิธีการที่เหมาะสมอยู่ในระดับ 4.6 
4 การด าเนินการและขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการ และเป็นไปตามแผนที่

วางไว้อยู่ในระดับ 
4.3 

5 การวัดและประเมินผลโครงการใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้องการประเมินประสิทธิภาพตาม
กรอบSSK-model อยู่ในระดับ 

4.7 

ด้านความพึงพอใจ 
6 ท่านพอใจในผลส าเร็จของงานตามเป้าหมายที่ก าหนดอยู่ในระดับ 4.3 
7 ในระหว่างการด าเนินงาน มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น อยู่ในระดับ  
 7.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 4.6 
 7.2 ความร่วมมือของผู้ร่วมงานหรือการท างานเป็นทีม 4.2 
 7.3 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 4.1 

ด้านความส าเร็จของงาน (ผลลัพธ์) 
8 ผลการด าเนินงาน สนองตามนโยบาย สพฐ.และนโยบายของโรงเรียนในระดับ 4.5 
9 ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับ 4.5 
10 ผลการด าเนินงาน สอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการศึกษา และการมีส่วนร่วมอยู่ใน

ระดับ 
4.3 

11 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 4.3 
12 ผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับ 4.2 
13 การน าผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการในการจัดท าแผนในปีต่อไปเพียงใด 4.2 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.4 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนสตรีสิรเิกศ 
งานสารสนเทศ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน (ฉบับผู้รับบริการ) 

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 

1 2 3 4 

ด้านการปฏิบัติงาน (PDCA) 
1 ผู้รับบริการได้รับรู้ข่าวสารล่วงหน้าของกิจกรรม/โครงการ จากการชี้แจงของผู้รับผิดชอบ

อยู่ในระดับ 
4.3 

2 ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดให้ผู้รับผิดชอบ 4.2 
3 มีส่วนร่วมปฏิบัติตามข้ันตอนที่ทราบล่วงหน้าจากการชี้แจงอยู่ในระดับ 4.5 
4 มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลจากการปฏิบัติงาน 4.6 
5 ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา 4.6 

ด้านความพึงพอใจ 
6 ความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อกระบวนการวางแผนตามที่ผู้รับผิดชอบเสนอ 4.5 
7 ความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนด 4.8 
8 ความพึงพอใจต่อกระบวนการปฏิบัติที่ผู้รับผิดชอบน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 4.5 
9 ความพึงพอใจต่อกระบวนการวัดผลและประเมินผล 4.7 
10 ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน 4.6 

ด้านความส าเร็จของงาน (ผลลัพธ์) 
11 ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายความส าเร็จของการ

ปฏิบัติงาน 
4.6 

12 ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ 4.5 
13 กระบวนการปฏิบัติของกิจกรรมเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ 4.3 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.5 
 

 

 

 

 

 



 


