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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ประจำปกีารศึกษา 2563 

 ด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3ได5จัดทำโครงการ “สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและ

แผนการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563” ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค3

เพ่ือ 1) สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการด5านตNาง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน ส่ิงอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล5อมโดยรวมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 

ในนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6 และผู5ปกครองของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6  

2) สำรวจความพึงพอใจของครูและเจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการ และ 3) สำรวจความเช่ือม่ันเก่ียวกับคุณภาพการ

ให5บริการ โดยให5ความสำคัญในด5านคุณธรรมและจริยธรรมของเจ5าหน5าท่ีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 ตาม

วาระแหNงชาติด5านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป̂องกันการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

การประเมินดังกลNาวคณะผู5จัดได5รวบรวมและวิเคราะห3ข5อมูลเชิงปริมาณทางสถิติจากกลุNมตัวอยNางของ

ผู5รับบริการและผู5ให5บริการ ท้ังส้ิน 5 กลุNม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การประเมินความพึงพอใจด5านกระบวนการ ข้ันตอนการให5บริการ การจัดกิจกรรมการเรียน             

การสอน การวัดและประเมินผลการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู5เรียน โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 

6 จำนวน 343 ชุด 

2)  การประเมินการให5บริการของครูผู5สอนในแตNละรายวิชา และเจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการในแตNละฝcาย

งานปฏิบัติการ โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6 จำนวน 343 ชุด 

3) การประเมินคุณภาพการให5บริการของฝcาย/งานตNาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3   

โดยผู5ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6 จำนวน 171 ชุด 

4) การประเมินคุณภาพการให5บริการของฝcาย/งานตNาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3   

โดยผู5บริหาร ครู และเจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการ จำนวน 129 ชุด  

5) การสำรวจความเช่ือม่ันเก่ียวกับคุณภาพการให5บริการของครู/เจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการด5านตNาง ๆ 

ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 โดยให5ความสำคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเจ5าหน5าท่ี ตามวาระ

แหNงชาติด5านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป̂องกันการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ จาก

ผู5รับบริการ 3 กลุNม ได5แกN (1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6 (2) ผู5ปกครอง (3) ครูและเจ5าหน5าท่ี 

รวมจำนวน 643 ชุด 
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โดยแบNงระดับคะแนนออกเปiน 5 ระดับ คือ 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 

4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 น5อย 

1.00 – 1.80 น5อยท่ีสุด 

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 ประจำปX

การศึกษา 2563 สามารถสรุปได5ดังน้ี  

1) ผลการประเมินความพึงพอใจด;านกระบวนการ ข้ันตอนการให;บริการ การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู;เรียน โดยพบวNานักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6 มีความพึงพอใจอยูNในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเทNากับ 4.31 คะแนน โดยการ

ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3ประกอบด5วย  

- ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการในสาขาวิชาคณิตศาสตร3และวิทยาการ

คำนวณ สาขาฟqสิกส3 วิชาเคมี วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร3สุขภาพ วิชาภาษาตNางประเทศ และวิชาศิลป

ศาสตร3 (ภาษาไทยและสังคม) โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6 พบวNา ความพึงพอใจในภาพรวม

ท้ังหมดอยูNในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเทNากับ 4.29 คะแนน โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร3 (ภาษาไทย) ได5รับ

คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด (4.43 คะแนน) รองลงมาคือ สาขาวิชาเคมี 4.37 คะแนน สาขาชีววิทยาและ

วิทยาศาสตร3สุขภาพ (รายวิชาชีววิทยา) 4.35 คะแนน สาขาวิชาคณิตศาสตร3และวิทยาการคำนวณ 

(คณิตศาสตร3) และสาขาวิชาศิลปศาสตร3 (สังคมศาสตร3) 4.33 คะแนน  

- ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการของฝcายปฏิบัติการ ประกอบด5วย    

ฝcายบริหารงานท่ัวไป (งานการเงินและการบัญชี) ฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งานวิชาการ งาน

กิจการนักเรียน) ฝcายบริหารทรัพยากร (ศูนย3คอมพิวเตอร3 ศูนย3วิทยบริการ งานอาคารสถานท่ีและ

ยานพาหนะ) ฝcายบริหารความสัมพันธ3องค3กร (งานวิเทศสัมพันธ3) โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 

6 พบวNา ความพึงพอใจในภาพรวมอยูNในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเทNากับ 4.42 คะแนน โดยฝcายบริหารงาน

ท่ัวไป (งานการเงินและการบัญชี) คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดเทNากับ 4.60 คะแนน รองลงมาคือฝcายบริหาร

ทรัพยากร (งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ) 4.50 คะแนน ฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งาน

วิชาการ) 4.48 คะแนน ฝcายบริหารความสัมพันธ3องค3กร (งานวิเทศสัมพันธ3) 4.43 คะแนน และฝcายบริหาร

ทรัพยากร (ศูนย3คอมพิวเตอร3) 4.37 คะแนน 

- ผลการประเมินความพึงพอใจในการให5บริการของกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน ได5แกN กิจกรรม

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู5เรียน กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาสำนึกความเปiนไทย
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และความเปiนประชาธิปไตย และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ พลานามัย โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 

และ 6 พบวNา ความพึงพอใจอยูNในระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียเทNากับ 4.24 คะแนน โดยกิจกรรมท่ีนักเรียนมี

ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ กิจกรรมชุมนุม รองลงมาคือ กิจกรรมคNายวิชาการ (4.43 และ 4.39 คะแนน 

ตามลำดับ) 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให;บริการด;านการให;บริการของครูผู;สอนในแตI

ละรายวิชา และเจ;าหน;าท่ีผู;ให;บริการในแตIละฝNายงานปฏิบัติการ โดยนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 

และ 6 พบวNา ความพึงพอใจในภาพรวมของการให5บริการของครูผู5สอนในแตNละรายวิชาอยูNในระดับมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียเทNากับ 4.50 คะแนน โดยในด5านครูผู5สอน พบวNา ครูผู5สอนสาขาวิชาศิลปศาสตร3 (รายวิชา

ภาษาไทย) 4.51 คะแนน รองลงมาคือ ครูผู5สอนสาขาวิชาคณิตศาสตร3และวิทยาการคำนวณ (คณิตศาสตร3) 

และสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร3สุขภาพ (รายวิชาชีววิทยา) 4.46 คะแนน สาขาวิชาเคมี 4.44 คะแนน 

สาขาวิชาศิลปศาสตร3 (รายวิชาสังคม) 4.43 คะแนน และสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร3สุขภาพ (รายวิชา

พลานามัย) 4.39 คะแนน  

 ในด5านเจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการในแตNละฝcายงานปฏิบัติการ ประกอบด5วย ฝcายบริหารงานท่ัวไป  

(งานการเงินและการบัญชี) ฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน) ฝcาย

บริหารทรัพยากร (ศูนย3คอมพิวเตอร3 ศูนย3วิทยบริการ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ) ฝcายบริหาร

ความสัมพันธ3องค3กร (งานวิเทศสัมพันธ3) ในภาพรวมอยูNในระดับมากท่ีสุด 4.50 คะแนน ซ่ึงเจ5าหน5าท่ีในแตNละ

ฝcายงานปฏิบัติการท่ีได5รับคะแนนมากท่ีสุด คือ ฝcายบริหารงานท่ัวไป (งานการเงินและการบัญชี) 4.59 คะแนน 

รองลงมาคือ ฝcายบริหารทรัพยากร (งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ) 4.54 คะแนน ฝcายบริหารทรัพยากร 

(ศูนย3คอมพิวเตอร3) และฝcายบริหารความสัมพันธ3องค3กร (งานวิเทศสัมพันธ3) 4.53 คะแนน ฝcายบริหาร

การศึกษาและกิจการนักเรียน (งานวิชาการ) 4.52 คะแนน และฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งาน

กิจการนักเรียน) 4.46 คะแนน 

3) ผลการประเมินคุณภาพการให;บริการของฝNาย/งานตIาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณT  

โดยผู;ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6 ได5ทำการประเมินการให5บริการของงานด5านตNาง ๆ 

ของโรงเรียนวิทยานุสรณ3 ได5แกN ฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งานกิจการนักเรียนและงาน

วิชาการ) และฝcายบริหารทรัพยากร (งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ) พบวNา จากการประเมินความพึง

พอใจในการให5บริการในภาพรวมอยูNในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเทNากับ 4.55 คะแนน โดยการ

ให5บริการท่ีได5คะแนนมากท่ีสุด คือ งานวิชาการ ซ่ึงได5คะแนน 4.60 คะแนน รองลงมาคือ งานอาคารสถานท่ี

และยานพาหนะและงานกิจการนักเรียน ซ่ึงได5คะแนน 4.58 และ 4.47 ตามลำดับ  

4) ผลการประเมินคุณภาพการให;บริการของฝNาย/งานตIาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณT 

โดยครูและเจ;าหน;าท่ีผู;ให;บริการ ซ่ึงประเมินการให5บริการของงานด5านตNาง ๆ ได5แกN การให5บริการด5านงาน
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สารบรรณ การให5บริการของศูนย3คอมพิวเตอร3 และการให5บริการจัดงานประชุม พบวNาความพึงพอใจใน

ภาพรวมของการให5บริการอยูNในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.41 คะแนน โดยงานบริการท่ีได5รับ

คะแนนมากท่ีสุด คือ การให5บริการของศูนย3คอมพิวเตอร3 4.45 คะแนน รองลงมาคือ การให5บริการด5านงาน

สารบรรณ 4.36 คะแนน และการให5บริการจัดประชุม 4.14 คะแนน 

 และความพึงพอใจในการให5บริการของเจ5าหน5าท่ีในการให5บริการด5านตNาง ๆ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูNในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียเทNากับ 4.40 คะแนน โดยเจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการจากฝcายงานท่ี

ได5รับความพึงพอใจในการให5บริการมากท่ีสุด คือเจ5าหน5าผู5ให5บริการของศูนย3คอมพิวเตอร3 ได5คะแนน 4.50 

คะแนน รองลงมาคือ เจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการด5านงานสารบรรณและผู5ให5บริการจัดประชุม ซ่ึงได5คะแนน 4.39 

และ 4.32 ตามลำดับ  

5) ผลการสำรวจความเช่ือม่ันเก่ียวกับคุณภาพการให;บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณT  

โดยให5ความสำคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเจ5าหน5าท่ี ตามวาระแหNงชาติด5านจริยธรรม ธรรมาภิ

บาล และการป̂องกันการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากกลุNมเป̂าหมายผู5รับบริการ 3 กลุNม 

ได5แกN นักเรียน ผู5ปกครอง และครูและเจ5าหน5าท่ี โดยการประเมินจะทำการประเมินความเช่ือม่ันเก่ียวกับ

คุณภาพการให5บริการของครู และเจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการด5านตNาง ๆ พบวNา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 5 และ 6 

ผู5ปกครอง และครู มีความเช่ือม่ันอยูNในระดับมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉล่ียในด5านครูผู5สอน และเจ5าหน5าท่ีผู5

ให5บริการด5านตNาง ๆ เทNากับ 4.54 และ 4.56 ตามลำดับ 

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการและการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ3 ประจำปXงบประมาณ 2563 สามารถสรุปได5วNาการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดล                  

วิทยานุสรณ3มีประสิทธิภาพด5านการปฏิบัติงานตรงตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองผล

การปฏิบัติงาน ภายใต5ข5อกำหนดของสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได5รับความพึงพอใจ

ระดับมากท่ีสุดในทุกด5าน โดยได5คะแนนเฉล่ียเทNากับ 4.39 คะแนน  

นอกจากน้ี นักเรียน ผู5ปกครอง ครูและเจ5าหน5าท่ีมีข5อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานของโรงเรียนมี โดยสามารถสรุปได5เปiนประเด็น ดังน้ี 

1) ด;านการเรียนการสอน เน่ืองจากชNวงท่ีทำการประเมินอยูNในชNวงสถานการณ3โควิด-19 โรงเรียนได5

มีการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนเปiนระบบออนไลน3 เพ่ือให5การเรียนการสอนเปiนไปอยNางตNอเน่ืองและ

นักเรียนได5รับความรู5อยNางเหมาะสมตามระยะเวลาเรียน อยNางไรก็ดี การจัดระบบเรียนการสอนออนไลน3 ทาง

โรงเรียนควรมีการประเมินความพึงพอใจและรับฟtงข5อคิดเห็นจากผู5เรียน อาทิ รูปแบบการเรียนการสอน 

ระยะเวลาในการเรียนการสอน เน้ือหา ส่ือการสอน รวมท้ังเอกสารประกอบการเรียนอยNางสม่ำเสมอ อยNาง

น5อยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือนำข5อเสนอแนะท่ีได5มาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให5มีความเหมาะสมตNอผู5เรียน 

และสามารถจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน3ได5มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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2) ด;านส่ิงอำนวยความสะดวก  

- ควรมีการตรวจสอบ บำรุงรักษาครุภัณฑ3และอุปกรณ3เคร่ืองใช5ตNาง ๆ ในโรงเรียนให5มีสภาพ

พร5อมใช5งานอยูNตลอดเวลา เชNน อุปกรณ3คอมพิวเตอร3และเคร่ืองพิมพ3 อุปกรณ3ในห5องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร3 สัญญาณเตือนอัคคีภัย เปiนต5น รวมถึงโตvะ เก5าอ้ี และอุปกรณ3ตNาง ๆ ภายในโรงอาหาร  

- ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีสำหรับการทำกิจกรรมและการออกกำลังกาย อุปกรณ3กีฬาเพ่ือสNงเสริมให5

นักเรียนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง รวมถึงพัฒนาทักษะด5านอ่ืน ๆ ท่ีจะได5รับจากการทำกิจกรรม 

- ควรบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให5มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

พร5อมใช5งาน รวมท้ังดูแลความสะอาดและความเปiนระเบียบเรียบร5อยของพ้ืนท่ีสNวนกลาง นอกจากน้ีควร

พัฒนาระบบการบำรุงรักษาให5มีความทันสมัย ชัดเจน และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

3) ด;านกระบวนการข้ันตอนการให;บริการของเจ;าหน;าท่ี ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของ

เจ5าหน5าท่ีผู5ให5บริการในฝcายตNาง ๆ เพ่ือสNงเสริมให5เจ5าหน5าท่ีมุNงม่ันต้ังใจและเอาใจใสNในการให5บริการ รวมท้ัง 

ปฏิบัติหน5าท่ีอยNางเต็มประสิทธิภาพ 

4) ด;านอ่ืน ๆ 

- ควรเพ่ิมมาตรการด5านความปลอดภัยท้ังในห5องเรียน ห5องปฏิบัติการ หอพัก และภายใน

บริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะอยNางย่ิงความปลอดภัยจากผู5ท่ีไมNมีสNวนเก่ียวข5องกับโรงเรียนและกิจกรรมของ

โรงเรียน รวมถึง ดูแลรักษาอุปกรณ3ด5านความปลอดภัยตNาง ๆ เชNน กล5องวงจรปqด ให5อยูNในสภาพท่ีพร5อมใช5งาน 

- ควรมีระบบการแจ5งข5อมูลขNาวสารสำคัญจากสNวนกลางของโรงเรียนให5แกNผู5มีสNวนเก่ียวข5องท้ัง 

นักเรียน ผู5ปกครอง ครู และเจ5าหน5าท่ี เพ่ือให5ทุกสNวนได5รับข5อมูลท่ีถูกต5องตรงกัน เพ่ือสร5างความเข5าใจท่ี

ตรงกัน รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางตNาง ๆ เปiนไปอยNางพร5อมเพรียง ซ่ึงจะกNอให5เกิดประโยชน3สูงสุดในการ

ดูแลนักเรียนรNวมกันระหวNางโรงเรียนและผู5ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 


