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บทสรุปผูบริหาร 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมุงเนนพัฒนาความเปนเลิศ

ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รวมท้ัง

สรางนักวิชาการอันยอดเยี่ยมของประเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงเรียนเพ่ือการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ตรงตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองผลการปฏิบัติงาน ภายใต

ขอกําหนดของสํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร. โดยพิจารณาจากรอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการซ่ึงประกอบดวย นักเรียน ผูปกครอง และผูท่ีมีความเก่ียวของท่ีมีตองานบริการของโรงเรียน  

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงจัดทํา “โครงการการวิจัยสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ

และการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2562” ข้ึน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือ 1 การสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานตาง ๆ  อาทิ การจัดกิจกรรม                 

การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอมโดยรวมของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2 ความพึงพอใจของครูและเจาหนาท่ีผู ใหบริการ 3  ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกและสื่อการเรียนการสอน ประกอบกับการสํารวจความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ             

โดยใหความสําคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตามวาระ

แหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

การประเมินดังกลาวคณะผูจัดไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณทางสถิติจากการสุม                 

กลุมตัวอยางของผูรับบริการและผูใหบริการท้ังสิ้น 6 กลุม จํานวน 1,629 ชุด โดยแบงการประเมินเปน 2 สวน 

ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองผลการปฏิบัติงาน ภายใตขอกําหนดของ ก.พ.ร. จํานวน 5 กลุม 

ไดแก 

1) การประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ การจัดกิจกรรมการเรียน             

การสอน การวัดและประเมินผลการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5              

และ 6 จํานวน 300 ชุด  

2) การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานการใหบริการของครูผูสอนในแตละ

รายวิชา และเจาหนาท่ีผูใหบริการในแตละฝายงานปฏิบัติการ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 

จํานวน 300 ชุด 

3) การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการใหบริการ

ของฝาย/งานตาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 

จํานวน 187 ชุด 

4) การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการใหบริการ

ของฝาย/งานตาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ีผูใหบริการ จํานวน 98 ชุด  

5) การสํารวจความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยให

ความสําคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ี ตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการปองกันการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากกลุมเปาหมายผูรับบริการ 3 กลุม ไดแก (1) 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 (2) ผูปกครอง (3) ครูและเจาหนาท่ี รวมจํานวน 585 ชุด 



2 

รวมท้ังการประเมินความคาดหวังของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตอโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ จํานวน 159 ชุด เพ่ือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบความคาดหวังและสิ่งท่ีไดรับตอไป โดยแบงระดับคะแนน

ออกเปน 5 ระดบัคะแนน คือคะแนนระดับ 1 คือความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการฯ ระดับนอยท่ีสุดและ

คะแนนระดับ 5 คือความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการฯ ระดับมากท่ีสุด 

ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2562 สรุปไดดังนี้  

1) ผลการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยพบวานักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน โดยการ

ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณประกอบดวย  

- ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี 

ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพ (ชีววิทยา และสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศาสตร (สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ศิลปะ และภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และวิทยาการคํา นวณ โดยนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 คะแนน                

(ชวงคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 4.16 – 4.45 คะแนน โดยสาขาวิชาศิลปศาสตรไดรับคะแนน เฉลี่ยมากท่ีสุด 

(4.45 คะแนน รองลงมาคือ รายวิชาชีววิทยา (4.41 คะแนน  

- ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของฝายปฏิบัติการ ประกอบดวย    

ฝายวิเทศสัมพันธ ฝายวิทยบริการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ฝายวิชาการ และ

ฝายคลังและพัสดุ สิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6 

พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.23 คะแนน (ชวงคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 

4.09 – 4.45 คะแนน โดยฝายคลังและวัสดุไดรับคะแนน เฉลี่ยมากท่ีสุด (4.45 คะแนน รองลงมาคือ                

ฝายวิเทศสัมพันธ (4.44 คะแนน  

- ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรม

พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาสํานึกความเปนไทย

และความเปนประชาธิปไตย และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ พลานามัย โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

และ 6 พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก (4.15 คะแนน โดยกิจกรรมท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจในอันดับ

แรก คือ กิจกรรมชุมนุม รองลงมาคือ กิจกรรมคายวิชาการ (4.34 และ 4.33 คะแนน ตามลําดับ  

2) ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการดานการใหบริการของครูผูสอนในแต

ละรายวิชา และเจาหนาท่ีผูใหบริการในแตละฝายงานปฏิบัติการ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

และ 6 พบวา ความพึงพอใจในการใหบริการของครูผูสอนในแตละรายวิชา และเจาหนาท่ีผูใหบริการในแตละ

ฝายงานปฏิบัติการอยูในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.34 และ 4.37 คะแนน ตามลําดับ โดยในดาน

ครูผูสอน พบวา ครูผูสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (4.52 คะแนน 

รองลงมาคือ ครูผูสอนสาขาวิชาศิลปศาสตร รายวิชาศิลปะ (4.45 คะแนน   

3) ผลประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการใหบริการ

ของฝาย/งานตาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยผูปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และ 6  
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ในฐานะผูรับบริการจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จากฝายกิจการนักเรียน ฝายอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ และฝายวิชาการ พบวา ความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณอยูในระดับ

มากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.52 คะแนน โดยฝายวิชาการไดรับคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด (4.63 คะแนน 

รองลงมาคือ ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ (4.48 คะแนน และฝายกิจการนักเรยีน (4.4 4 คะแนน  

4) ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการ

ใหบริการของฝาย/งานตาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ีผูใหบริการ              

ซ่ึงเปนการประเมินการใหบริการในฝายอํานวยการ และศูนยคอมพิวเตอร พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก (3.96 คะแนน สําหรับความพึงพอใจในการใหบริการของฝายอํานวยการ และความพึงพอใจในระดับมาก

ท่ีสุด (4.28 คะแนน สําหรับการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอร   

5) ผลการสํารวจความเชื่อม่ันเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยให

ความสําคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาท่ี ตามวาระแหงชาติดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และการปองกันการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากกลุมเปาหมายผูรับบริการ 3 กลุม ไดแก 

นักเรียน ผูปกครอง และครูและเจาหนาท่ี โดยจําแนกการสํารวจออกเปน 2 ประเด็น ไดแก ผลการสํารวจ

ความเชื่อม่ันตอครูผูสอน และความเชื่อม่ันดานเจาหนาท่ี/ครูฝายปฏิบัติการ โดยการสํารวจความเชื่อม่ันตอ

ครูผูสอนจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และปท่ี 6 และผูปกครองของนักเรียน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 และปท่ี 6 เทานั้น สวนการสํารวจความเชื่อม่ันดานเจาหนาท่ี/ครูฝายปฏิบัติการ

จะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผูประเมินท้ัง 3 กลุมท่ีกลาวขางตน พบวา ผลการสํารวจความเชื่อม่ันเก่ียวกับ

คุณภาพการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดานจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริต

และความประพฤติมิชอบในครูผูสอน และเจาหนาท่ี/ครูฝายปฏิบัติการ มีระดับความเชื่อม่ันมากท่ีสุด (4.46 

และ 4.38 คะแนน ตามลําดับ   

 ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการและการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ 2562 สามารถสรุปไดวาการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดล                  

วิทยานุสรณมีประสิทธิภาพดานการปฏิบัติงานตรงตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองผล

การปฏิบัติงาน ภายใตขอกําหนดของสํานักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร. ไดรับความพึงพอใจ

ระดับมากท่ีสุดในทุกดาน โดยไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน  

 นอกจากนี้ นักเรียน ผูปกครอง ครูและเจาหนาท่ีมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือใหการดําเนินงานของ

โรงเรียนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

1) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนควรพัฒนาแนวทางการสอนใหมีความนาสนใจ รวมถึง

กระตุนใหนักเรียนมีความคิดตอยอดจากความรูท่ีไดรับ รับฟงขอเสนอแนะและปรับกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหเหมาะสมกับนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียนมีทัศนติเชิงบวกตอวิชาเรียน และดําเนินการ

เรียนการสอนอยางมีความเสมอภาคและไมตรีจิต 

2) ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรสนับสนุนใหเกิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเพ่ิมข้ึน เพ่ือให

นักเรียนมีโอกาสไปศึกษาในตางประเทศ กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังทางดานวิชาการและ

เพ่ิมพูนประสบการณและทักษะท่ีจําเปนในดานอ่ืน ๆ ตามคุณลักษณะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 

3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
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- ควรมีการตรวจสอบ ดูแลรักษาครุภัณฑและอุปกรณเครื่องใชตาง ๆ ในโรงเรียนใหมีสภาพ

พรอมใชงานอยูตลอดเวลา เชน อุปกรณคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ อุปกรณในหองปฏิบั ติการ                      

ทางวิทยาศาสตร สัญญาณเตือนอัคคีภัย เปนตน รวมถึงโตะ เกาอ้ี และอุปกรณตาง ๆ ภายในโรงอาหาร  

- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับการทํากิจกรรมและการออกกําลังกาย รวมถึงอุปกรณกีฬาเพ่ือสงเสริม

ใหนักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรงและพัฒนาทักษะดานอ่ืน ๆ ท่ีจะไดรับจากการทํากิจกรรม 

- ควรดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

พรอมใชงาน รวมท้ังดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของพ้ืนท่ีสวนกลาง นอกจากนี้ควร

พัฒนาระบบการบํารุงรักษาใหมีความทันสมัย ชัดเจน และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

3) ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการของเจาหนาท่ี ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีผูใหบริการในฝายตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหเจาหนาท่ีมุงม่ันตั้งใจและเอาใจใสในการใหบริการและ

ชวยเหลือนักเรียนอยางเต็มประสิทธิภาพ 

4) ดานอ่ืน ๆ 

-  ควรเพ่ิมมาตรการดานความปลอดภัย ท้ังในหองเรียน หองปฏิบัติการ หอพัก และภายใน

บริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะผูไมมีสวนเก่ียวของกับโรงเรียนและกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึง ดูแลรักษาอุปกรณ             

เชน กลองวงจรปด ใหมีความพรอมใชงาน เปนตน 

- ควรมีระบบการแจงขอมูลขาวสารจากสวนกลางของโรงเรียนใหแกผูมีสวนเก่ียวของท้ัง 

นักเรียน ผูปกครอง ครู และเจาหนาท่ี เพ่ือใหทุกสวนไดรับขอมูลท่ีถูกตองตรงกัน กอใหเกิดประโยชนสูงสุด                   

ในการดแูลนักเรียนรวมกันระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 

  นอกจากการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และขอเสนอแนะ

ดังท่ีกลาวมาขางตน คณะผูจัดทําไดดําเนินการประเมินความคาดหวังของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เพ่ือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 4 เม่ือกาวเขาสูระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ในปการศึกษาถัดไป โดยมีประเด็นหลักท่ีใชในการประเมิน 

ไดแก 1 ความคาดหวังของนักเรียนท่ีมีตอหลักสูตรการ เรียนการสอน 2 ความคาดหวังของนักเรียน ท่ีมีตอ             

การใหบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พบวา นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีความคาดหวังตอ

หลักสูตรการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก หอพัก และการใหบริการในระดับมากท่ีสุดท้ัง 2 

ประเด็น (4.34 และ 4.35 คะแนน ตามลําดับ รวมท้ังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการเขาศึกษาในปการศึกษา 

ท่ี 1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ดังนี้ 

1) ดานหลักสูตรการเรียนการสอนและครูผูสอน มีขอเสนอแนะ เชน ครูผูสอนในแตละสาขาวิชาควร

ใชมาตรฐานเดียวกันในการสอนนักเรียน อาทิ สื่อการเรียนการสอน เกณฑการใหคะแนน ระยะเวลาสําหรับ

การสอนเนื้อหาแตละเรื่อง ความรูเพ่ิมเติมสําหรับนักเรียน และการเรียนการสอนเพ่ิมเติมในหัวขอท่ีนักเรียนไม

เขาใจนอกเวลาเรียน นอกจากนี้ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ควรไดรับสิทธิ์ในการเลือกเรียนวิชา

เลือกสําหรับการสอบโอลิมปกวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการสอบแขงขันโอลิมปก

วิชาการระดับชาติ 

2) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก หอพัก และการใหบริการ มีขอเสนอแนะ เชน ควรพัฒนาและปรับปรุง

ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน 
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ความสะอาดของพ้ืนท่ีในหอพัก ควรปรับปรุงอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนประโยชนแกนักเรียน 

อาทิ คอมพิวเตอร โสตทัศนูปกรณในหองเรียน ใหมีความพรอมและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 


