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บทสรุปผู)บริหาร 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 เป6นโรงเรียนวิทยาศาสตร3แห:งแรกของประเทศไทยซึ ่งจัดตั ้งข้ึน 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 พ.ศ. 2543 โดยเป6นองค3กรที่จัดตั ้งใหRมีรูปแบบ 

การบริหารงานในลักษณะองค3การมหาชน มีวัตถุประสงค3สำคัญเพื่อบริหารจัดการและดำเนินการจัดการเรียน 

การสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุ:งเนRนความเป6นเลิศดRานคณิตศาสตร3และวิทยาศาสตร3สำหรับผูRเรียนที่มีศักยภาพสูง

ทางดRานคณิตศาสตร3และวิทยาศาสตร3 และเพื ่อสรRางนักวิชาการอันยอดเยี ่ยมของประเทศ ซึ ่งตRองมี 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองผลการปฏิบัติงาน 

สำนักงาน ก.พ.ร. ไดRกำหนดใหRมีตัวชี้วัดในองค3ประกอบที่ 4 คือ “ระดับความสำเร็จของการสำรวจ

ความพึงพอใจและการพัฒนาการใหRบริการ” ซึ ่งพิจารณาจากรRอยละความพึงพอใจของผู Rร ับบริการ  

ซึ ่งประกอบดRวย นักเรียน ผู Rปกครอง และผู Rที ่มีความเกี ่ยวขRองกับงานบริการของโรงเรียน โดยจัดต้ัง 

“โครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 ปaงบประมาณ 

2564” ซึ่งกำหนดใหRมีวัตถุประสงค3ของโครงการเพื่อสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหRบริการดRานต:าง ๆ 

อาทิ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู Rเร ียน สิ ่งอำนวยความสะดวก และ

สภาพแวดลRอมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 รวมไปถึงการรับฟeงความคิดเห็นและขRอเสนอแนะจากผูRประเมิน

ทั้งหมด 3 กลุ:ม ประกอบดRวย (1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5–6 ปaการศึกษา 2564 (2) ผูRปกครองนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5–6 ปaการศึกษา 2564 (3) ผูRบริหาร ครู และเจRาหนRาที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3  

โดยสามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใหRบริการและผลการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 

ดังน้ี 
 

การประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให6บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ@ ปBงบประมาณ 2564 

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 ปaงบประมาณ 

2564 พบว:า ผู Rร ับบริการมีความพึงพอใจในการใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3ในภาพรวม 

อยู:ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.42 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป6นรRอยละ 88.40  

โดยสรุปผลการประเมินการใหRบริการไดRดังน้ี  

1. การประเมินความพึงพอใจในการใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 ปaการศึกษา 2564  

โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 5–6 ประกอบดRวย การประเมินดRานการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูRเรียน 

การใหRบริการของเจRาหนRาท่ีสายสนับสนุน การประเมินความเชื ่อมั ่นต:อครูผู Rสอน และความเชื ่อมั ่นต:อ

เจRาหนRาที่/ครูฝoายปฏิบัติการ พบว:า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5–6 มีความพึงพอใจต:อการใหRบริการของ

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3ในภาพรวมอยู:ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.43 จากคะแนนเต็ม 

5.00 คะแนน คิดเป6นรRอยละ 88.60 โดยมีรายละเอียดในแต:ละดRานดังต:อไปน้ี 

1.1 ดRานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดRวย การประเมินดRานสื่อ/กิจกรรม/เอกสาร

ประกอบการเร ียน การประเม ินด Rานกระบวนการและข ั ้นตอนในการให Rบร ิการ การประเมิน 

ดRานการติดต:อสื่อสารทั้งในและนอกเวลาเรียน และการประเมินครูผู Rสอน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร3และ
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วิทยาการคำนวณ (รายวิชาคณิตศาสตร3และรายวิชาคอมพิวเตอร3) สาขาวิชาฟpสิกส3 สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร3สุขภาพ (รายวิชาชีววิทยา และรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) สาขาวิชาศิลปศาสตร3 

(รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาศิลปะ และรายวิชาภาษาไทย) และภาษาต:างประเทศ 

พบว:า ในภาพรวมความพึงพอใจอยู:ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.46 จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน (ช:วงคะแนนเฉลี่ยอยู:ระหว:าง 4.14–4.68 คะแนน) โดยสาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร3สุขภาพ 

(รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) ไดRรับคะแนนเฉลี ่ยมากที ่สุด (4.68 คะแนน) รองลงมาคือ สาขาวิชา 

ศิลปศาสตร3 (รายวิชาภาษาไทย) (4.61 คะแนน) 

1.2 ด R านการให Rบร ิการของเจ R าหน R า ท่ีสายสน ับสน ุน ประกอบด Rวย การประเ มิน 

ฝoายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งานกิจการนักเรียน งานสุขภาพอนามัย และงานวิชาการ)  

ฝoายบริหารทรัพยากร (ศูนย3คอมพิวเตอร3 ศูนย3วิทยบริการ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) ฝoายบริหารงานทั่วไป 

(งานการเงินและการบัญชี) พบว:า ในภาพรวมความพึงพอใจอยู:ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 

4.49 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (ช:วงคะแนนเฉลี่ยอยู:ระหว:าง 4.29–4.64 คะแนน) โดยฝoายบริหารงานทั่วไป 

(งานการเงินและบัญชี) ไดRรับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (4.64 คะแนน) รองลงมาคือ ฝoายบริหารการศึกษาและ

กิจการนักเรียน (งานวิชาการ) (4.53 คะแนน) 

1.3 ดRานกิจกรรมพัฒนาผูRเรียน ประกอบดRวยกิจกรรมทั้งหมด 5 กลุ:มกิจกรรม รวมกิจกรรม

ทั้งหมด 11 กิจกรรม พบว:า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 5–6 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู:ในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.18 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยอยู:ระหว:าง 3.94–4.50 คะแนน) 

โดยกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูR (กิจกรรมชุมนุม) ไดRรับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (4.50 คะแนน) รองลงมาคือ 

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูR (การฟeงบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร3 คณิตศาสตร3 และเทคโนโลยี) (4.41 คะแนน) 

1.4 ดRานการประเมินความเชื่อมั่นต:อครูผูRสอน และความเชื่อมั่นต:อเจRาหนRาที่/ครูฝoายปฏิบัติการ 

พบว:า ในภาพรวมความพึงพอใจอยู:ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน โดยความเชื่อมั่นต:อครูผูRสอน และความเชื่อมั่นต:อเจRาหนRาที่/ครูฝoายปฏิบัติการ เท:ากับ 4.53 และ 

4.62 คะแนน ตามลำดับ 

2. การประเมินความพึงพอใจในการใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 ปaการศึกษา 2564  

โดยผู Rปกครองของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปaที ่ 5–6 ประกอบดRวย การประเมินการใหRบริการของเจRาหนRาท่ี 

สายสนับสนุนฝoายต:าง ๆ การประเมินความเช่ือม่ันต:อครูผูRสอน และความเช่ือม่ันต:อเจRาหนRาท่ี/ครูฝoายปฏิบัติการ 

พบว:า ผู Rปกครองของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปaที ่ 5–6 มีความพึงพอใจต:อการใหRบริการของโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ3ในภาพรวมอยู:ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.46 จากคะแนนเต็ม 5.00 

คะแนน คิดเป6นรRอยละ 89.20 โดยมีรายละเอียดในแต:ละดRานดังต:อไปน้ี 

2.1 ด R านการประเม ินการให Rบร ิ การของ เจ R าหน R า ท่ีสายสน ับสน ุน  ประกอบด R วย  

การประเมินฝoายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งานกิจการนักเรียน งานสุขภาพอนามัย และงานวิชาการ)  

ฝoายบริหารทรัพยากร (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) พบว:า ในภาพรวมความพึงพอใจอยู:ในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.39 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (ช:วงคะแนนเฉลี่ยอยู:ระหว:าง 4.34–4.50 คะแนน)  
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โดยฝoายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งานวิชาการ) (4.50 คะแนน) รองลงมาคือ ฝoายบริหารทรัพยากร 

(งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ) (4.38 คะแนน) 

2.2 ดRานการประเมินความเช่ือม่ันต:อครูผูRสอน และความเช่ือม่ันต:อเจRาหนRาท่ี/ครูฝoายปฏิบัติการ พบว:า 

ในภาพรวมความพึงพอใจอยู :ในระดับมากที ่สุด คะแนนเฉลี ่ยรวมเท:ากับ 4.53 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  

โดยความเชื่อมั่นต:อครูผูRสอน และความเชื่อมั่นต:อเจRาหนRาที่/ครูฝoายปฏิบัติการ เท:ากับ 4.50 และ 4.56 คะแนน 

ตามลำดับ 

3. การประเมินความพึงพอใจในการใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 ปaการศึกษา 2564  

โดยครูและเจRาหนRาท่ี ประกอบดRวย การประเมินการใหRบริการของเจRาหนRาท่ีสายสนับสนุน และการประเมิน 

ความเชื่อมั่นต:อเจRาหนRาที่ พบว:า ครูและเจRาหนRาที่มีความพึงพอใจต:อการใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3

ในภาพรวมอยู:ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป6นรRอยละ 90.80 

โดยมีรายละเอียดในแต:ละดRานดังต:อไปน้ี 

3.1 ดRานการประเมินการใหRบริการของเจRาหนRาท่ีสายสนับสนุน ประกอบดRวย การประเมิน 

ฝoายบริหารทรัพยากร (ศูนย3คอมพิวเตอร3) และฝoายบริหารงานท่ัวไป (งานสารบรรณ และงานประชุม) พบว:า ในภาพรวม

ความพ ึ งพอใจอย ู : ในระด ับมากท ี ่ ส ุด คะแนนเฉล ี ่ ยรวมเท : าก ับ 4.49 จากคะแนนเต ็ม 5.00 คะแนน  

(ช:วงคะแนนเฉลี่ยอยู:ระหว:าง 4.37–4.57 คะแนน) โดยฝoายบริหารทรัพยากร (ศูนย3คอมพิวเตอร3) (4.57 คะแนน) 

รองลงมาคือ ฝoายบริหารงานท่ัวไป (งานสารบรรณ) (4.45 คะแนน) 

3.2 ดRานการประเมินเชื่อมั่นต:อเจRาหนRาที่ พบว:า ในภาพรวมความพึงพอใจอยู:ในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ียรวมเท:ากับ 4.60 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

การประเมินความคาดหวังในคุณภาพการให6บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ@ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี 4 ประจำปBการศึกษา 2564 

 ผู Rว ิจัยไดRสำรวจและวิเคราะห3ความคาดหวังในดRานคุณภาพและการใหRบริการของโรงเรียน 

มหิดลวิทยานุสรณ3 เพื ่อสะทRอนความตRองการของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปaที ่ 4 ปaการศึกษา 2564  

ทำใหRโรงเรียนมองเห็นแนวโนRมและสามารถออกแบบหรือพัฒนาการดำเนินงานในดRานต:าง ๆ เพื่อตอบสนองผูRเรียนไดR 

โดยการวิเคราะห3ผล 2 รูปแบบ คือ ความคาดหวังที ่มีต:อหลักสูตรการเรียนการสอนและความคาดหวัง 

ของนักเรียนต:อการใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 

1)  ความคาดหวังท่ีมีตRอหลักสูตรการเรียนการสอน 

ผลการประเม ินความคาดหว ั งท ี ่ม ีต :อหล ักส ูตรการเร ียนการสอนของโรงเร ียน 

มหิดลวิทยานุสรณ3ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปaที่ 4 ปaการศึกษา 2564 ประกอบดRวย ประเด็นดRานหลักสูตร

การเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสอดคลRองตรงตามความคาดหวังของนักเรียน การเรียนการสอน

สอดคลRองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค3การเรียนรูR การจัดการเรียนการสอนส:งเสริมใหRนักเรียนไดRเชื่อมโยง

ศาสตร3ที่เรียนและช:วยในการพัฒนาการเรียนรูR และการใชRสื่อประกอบการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสม พบว:า 

ในภาพรวมนักเรียนมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดในทุกประเด็น โดยประเด็นการเรียนการสอนสอดคลRอง
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กับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค3การเรียนรูR ไดRรับความคาดหวังมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.52  

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน รองลงมาคือ ประเด็นการจัดการเรียนการสอนส:งเสริมใหRนักเรียนไดRเชื่อมโยง

ศาสตร3ท่ีเรียนและช:วยในการพัฒนาการเรียนรูR มีคะแนนรวมเท:ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

2) ความคาดหวังของนักเรียนตRอการให6บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ@ 

การใหRบริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 แบ:งออกเป6น 5 ดRาน ไดRแก: ดRานการใหRบริการ

ของครูผู Rสอน ดRานการใหRบริการของเจRาหนRาท่ีสายสนับสนุน ดRานสิ ่งอำนวยความสะดวกดRานหอพัก  

และดRานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูR โดยผลประเมินความคาดหวังของนักเรียนต:อการใหRบริการในแต:ละดRาน 

มีรายละเอียดดังน้ี 

- ด6านการให6บริการของครูผู6สอน 

 ผลการประเมินความคาดหวังของนักเร ียนในดRานการใหRบร ิการของครูผ ู Rสอน พบว:า  

ในภาพรวมนักเรียนมีความคาดหวังต:อการใหRบริการของครูผูRสอนในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวม

เท:ากับ 4.56 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนความคาดหวังสูงสุด ไดRแก: ครูผูRสอน

ใหRนักเรียนไดRเรียนรูRจากการลงมือปฏิบัติจริงอย:างสม่ำเสมอ มีคะแนนเฉล่ียเท:ากับ 4.66 จากคะแนนเต็ม 

5.00 คะแนน  

- ด6านการให6บริการของเจ6าหน6าท่ีสายสนับสนุน 

ผลการประเมินความคาดหวังของนักเรียนในดRานการใหRบริการของเจRาหนRาท่ีสายสนับสนุน 

พบว:า ในภาพรวมนักเรียนมีความคาดหวังต:อการใหRบริการของเจRาหนRาท่ีสายสนับสนุนในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.57 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยฝoายที่มีคะแนนความคาดหวังสูงสุด 

ไดRแก: ฝoายบริหารทรัพยากร (ศูนย3วิทยบริการ) มีคะแนนเฉล่ียเท:ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

- ด6านส่ิงอำนวยความสะดวก 

  ผลการประเมินความคาดหวังของนักเรียนในดRานสิ่งอำนวยความสะดวก พบว:า ในภาพรวม

นักเรียนมีความคาดหวังในดRานสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 

4.56 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคะแนนความคาดหวังสูงสุด 

ไดRแก: หRองปฏิบัติการและหRองสมุด โดยมีคะแนนเฉล่ียเท:ากัน คือ 4.74 คะแนน 

- ด6านหอพัก 

 ผลการประเม ินความคาดหวังของนักเร ียนในดRานหอพัก พบว:า ในภาพรวมนักเร ียน 

มีความคาดหวังดRานหอพักในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 

นักเรียนมีความคาดหวังในระดับมากที่สุดในประเด็นสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพักมีความเหมาะสม

และเพียงพอต:อจำนวนนักเรียน ระบบความปลอดภัยภายในหอพักมีอย:างครบถRวนและเพียงพอต:อ 

จำนวนนักเรียน ระบบบริการสารสนเทศภายในหอพักเหมาะสม เอื้อต:อการเรียนรูRและเพียงพอต:อจำนวน

นักเรียน และเจRาหนRาที่ผูRดูแลหอพัก เอาใจใส:และใหRคำปรึกษากับนักเรียน โดยมีช:วงคะแนนเฉลี่ยเท:ากับ 

4.26–4.39 คะแนน ส:วนในประเด็นสภาพแวดลRอมของหอพักมีความสะอาดและเหมาะสมสำหรับ 
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การพักอาศัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูRภายในหอพัก มีความเหมาะสมและเพียงพอต:อจำนวนนักเรียน 

นักเรียนมีความคาดหวังในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.00 และ 4.16 คะแนน ตามลำดับ 

- ด6านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู6 

 ผลการประเมินความคาดหวังของนักเรียนดRานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูR พบว:า ในภาพรวมนักเรียน 

มีความคาดหวังต:อสิ ่งสนับสนุนการเร ียนรู Rในระดับมากที ่ส ุด คะแนนเฉลี ่ยรวมเท:ากับ 4.58  

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนความคาดหวังสูงสุด ไดRแก: ระบบบริการสารสนเทศ

เหมาะสมเอ้ือต:อการเรียนรูRและเพียงพอต:อจำนวนนักเรียน มีคะแนนเฉล่ียเท:ากับ 4.68 คะแนน 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปBท่ี 5–6 ตามกรอบการประเมินท้ัง 6 ด6าน 

 การประเมินความพึงพอใจในส:วนนี้เป6นการประเมินความพึงพอใจตามกรอบการประเมิน 6 ดRาน  

โดยแบ:งออกเป6น 4 ส:วน ไดRแก: การประเมินความพึงพอใจดRานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การประเมิน

ความพึงพอใจดRานครูผู Rสอนในภาพรวม การประเมินความพึงพอใจดRานสิ ่งอำนวยความสะดวกและ

สภาพแวดลRอม การประเมินความพึงพอใจดRานส่ิงสนับสนุนการเรียนรูR โดยมีรายละเอียดดังต:อไปน้ี 

1) ด6านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว:า นักเรียนมีความพึงพอใจในหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยู:ในระดับมากที่สุด มีค:าเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.38 จากคะแนนเต็ม 

5.00 คะแนน คิดเป6นรRอยละ 87.60 

2) ด6านครูผู6สอน พบว:า นักเรียนมีความพึงพอใจต:อครูผูRสอนในภาพรวมอยู:ในระดับมากที่สุด  

มีค:าเฉล่ียรวมเท:ากับ 4.44 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป6นรRอยละ 88.80 

3) ด6านส ิ ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล6อม พบว:า น ักเร ียนมีความพึงพอใจ 

ต:อสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดลRอมในภาพรวมอยู:ในระดับมากที่สุด มีค:าเฉลี่ยรวมเท:ากับ 

4.24 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป6นรRอยละ 84.80  

4) ด6านสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู6 พบว:า นักเรียนมีความพึงพอใจต:อสิ ่งสนับสนุนการเรียนรูR 

ในภาพรวมอยู :ในระดับมากที ่ส ุด ค:าเฉลี ่ยรวมเท:ากับ 4.58 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน  

คิดเป6นรRอยละ 91.60  

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค@ของนักเรียน 

 การวิเคราะห3ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ของผูRเรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบดRวย 

3 คุณลักษณะอันพึงประสงค3 คือ ทักษะพื้นฐาน คุณลักษณะพิเศษ และอุปนิสัยของนักวิทยาศาสตร3ที ่ดี  

ซ ึ ่งเป6นผลการประเมินจากการประเมินตนเองโดยนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปaที ่  4–6 และครูผ ู Rสอน  

รวมถึง การวิเคราะห3เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของนักเรียนและผลการประเมินที่ครูผูRสอนประเมิน

นักเรียน โดยการประเมินมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ของผูRเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยนักเรียนประเมินตนเอง 

พบว:า นักเรียนมีคุณลักษณะในภาพรวมทุกดRานอยู:ในระดับมากที่สุด มีค:าเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.27 

จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป6นรRอยละ 85.40  

2) ผลการวิเคราะห3คุณลักษณะอันพึงประสงค3ของผูRเรียนในศตวรรษที่ 21 จากการประเมินท่ี

ครูผูRสอนประเมินนักเรียน พบว:า ครูผูRสอนประเมินนักเรียนว:ามีคุณลักษณะในภาพรวมทุกดRาน

อยู:ในระดับมากที่สุด มีค:าเฉลี่ยรวมเท:ากับ 4.24 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน คิดเป6นรRอยละ 

84.80 

3) ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค3ของนักเรียน ระหว:างการประเมิน

โดยครูผูRสอนเปรียบเทียบกับการประเมินตนเองของนักเรียน พบว:า ผลการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค3ของนักเรียนมีความใกลRเคียงกันในทุกดRาน โดยดRานที่มีความแตกต:างกันมากที่สุด

คือดRานคุณลักษณะพิเศษ ซ่ึงอาจเป6นผลมาจากการเรียนการสอนและกิจกรรมต:าง ๆ ท่ีตRองมีการ

ปรับเปลี่ยนในช:วงสถานการณ3การระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจจะส:งผลใหR

ครูและนักเรียนมีมุมมองในดRานคุณลักษณะพิเศษที่แตกต:างกัน ดังนั้น จึงควรมีการส:งเสริมใหR 

ครูและนักเรียนไดRทำความเขRาใจร:วมกันถึงคุณลักษณะพิเศษดังกล:าวที ่นักเรียนคาดหวังและ

คุณลักษณะพิเศษท่ีต้ังเปzาหมายไวR  

นอกจากนี้ นักเรียน ผูRปกครอง ครูและเจRาหนRาที่ มีขRอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 โดยสามารถสรุปไดRเป6นประเด็น ดังน้ี 

1. ดRานการบริหารจัดการของโรงเร ียนเมื ่อเก ิดสถานการณ3การแพร:ระบาดของ COVID-19  

ทางโรงเร ียนได Rม ีการปร ับเปลี ่ยนกระบวนการดำเน ินงานของบุคลากร และการจ ัดกระบวนการ 

ดRานการเรียนการสอน จากการจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On-site) เป6นการจัดการเรียนการสอน 

โดยใชRระบบออนไลน3 (Online) เพื ่อใหRการดำเนินงานของบุคลากรและการเรียนการสอนของนักเรียน 

มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น การบริหารจัดการดังกล:าว ไดRรับความชื่นชมจากบุคลากร ผูRปกครอง และนักเรียน

เป6นอย:างมาก เน่ืองจากโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเหมาะสม และสอดคลRองกับสถานการณ3 

ที่เกิดขึ้น ส:งผลใหRการดำเนินงานของบุคลากรเป6นไปอย:างราบรื่น และนักเรียนไดRรับความรูRและมีความเขRาใจ

ในเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค3ของรายวิชาและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ:านระบบออนไลน3

อย:างเหมาะสมภายในระยะเวลาตามภาคเรียน 

2. ดRานการจัดการเรียนการสอนของแต:ละสาขาวิชา เนื ่องจากสถานการณ3การแพร:ระบาดของ 

COVID-19 ทำใหRการเรียนการสอนดRานทฤษฎีและดRานปฏิบัติในหRองปฏิบัติการมีความจำเป6นตRองปรับเปลี่ยน

รูปแบบใหRเป6นระบบออนไลน3ทั้งหมด โดยในภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีความพึงพอใจ 

อยู:ในระดับดีมาก แต:ยังมีขRอเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องการส:งงานที่มีปริมาณค:อนขRางมากและมีความซ้ำซRอนกัน 

ในบางสาขาวิชา ซึ่งส:งผลใหRในบางครั้งนักเรียนไม:สามารถส:งงานไดRทันตามกำหนด จึงควรใหRแต:ละสาขาวิชา 

ไดRมีการทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ และเอกสารที่ใชRในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลา
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ในการเรียนการสอน เนื้อหา รวมทั้งปริมาณงานที่มอบหมายใหRนักเรียนในแต:ละสาขาวิชา อย:างนRอยสัปดาห3ละ 

1 ครั้ง เพื่อปรับรูปแบบใหRมีความเหมาะสมทั้งต:อครูผูRสอนสอนและผูRเรียนใหRสามารถจัดการเรียนการสอน และรับ

ความรูRไดRอย:างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

3. ดRานสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีการตรวจสอบ ซ:อมบำรุงรักษาครุภัณฑ3และอุปกรณ3เครื่องใชRต:าง ๆ 

ภายในโรงเร ียนใหRม ีสภาพพรRอมใชRงานอยู :ตลอดเวลา เช :น อ ุปกรณ3คอมพิวเตอร3และเคร่ืองพิมพ3  

อุปกรณ3ในหRองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร3 สัญญาณเตือนอัคคีภัย รวมไปถึง อุปกรณ3อำนวยความสะดวก 

ในหRองเรียนและหอพัก 

4. ดRานกระบวนการขั้นตอนการใหRบริการของเจRาหนRาท่ีสายสนับสนุนฝoายต:าง ๆ ควรมีการติดตาม

การปฏิบัติงานของเจRาหนRาที่ผูRใหRบริการในฝoายต:าง ๆ เพ่ือส:งเสริมใหRเจRาหนRาที่มุ:งมั่นตั้งใจและเอาใจใส:ต:อ 

การใหRบริการ รวมท้ัง ปฏิบัติหนRาท่ีไดRอย:างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถติดตามสถานการณ3ปฏิบัติงานไดR 

5. ดRานอ่ืน ๆ  

- ควรมีระบบการแจRงขRอมูลข:าวสารสำคัญจากส:วนกลางของโรงเรียนใหRแก:ผูRมีส:วนเกี่ยวขRอง

ทั้งนักเรียน ผูRปกครอง ครูและเจRาหนRาที่ เพื่อใหRทุกส:วนไดRรับขRอมูลที่ถูกตRองและตรงกัน เพื่อสรRางความเขRาใจ 

ที่ตรงกัน รวมถึง การปฏิบัติตามแนวทางต:าง ๆ ใหRเป6นไปอย:างพรRอมเพรียง ซึ่งก:อใหRเกิดประโยชน3สูงสุด 

ในการดูแลนักเรียนร:วมกันระหว:างโรงเรียนและผูRปกครอง และปzองกันการเกิดความเขRาใจที่ไม:ตรงกันระหว:าง

นักเรียน ผูRปกครอง และโรงเรียนซ่ึงอาจก:อใหRเกิดปeญหาต:อไปในอนาคต 

- ควรสรRางระบบกลางที ่รองรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน3ที ่ม ีประสิทธิภาพ  

และวางระบบดังกล:าวใหRเป6นมาตรฐานเดียวกันท้ังโรงเรียนและสามารถเขRาถึงไดRง:าย เน่ืองจากสรRางระบบกลาง

เป6นหนึ่งในปeจจัยสำคัญช:วยใหRการใหRบริการและการบริหารงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3สามารถ

ดำเนินงานไดRอย:างมีประสิทธิภาพ 




