สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ประจำปีการศึกษา 2563
ด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3ได5จัดทำโครงการ “สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและ
แผนการดำเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค3
เพื่อ 1) สำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการด5านตNาง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู5เรียน สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล5อมโดยรวมของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3
ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6 และผู5ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6
2) สำรวจความพึงพอใจของครูและเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการ และ 3) สำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให5บริการ โดยให5ความสำคัญในด5านคุณธรรมและจริยธรรมของเจ5าหน5าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 ตาม
วาระแหNงชาติด5านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป^องกันการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การประเมินดังกลNาวคณะผู5จัดได5รวบรวมและวิเคราะห3ข5อมูลเชิงปริมาณทางสถิติจากกลุNมตัวอยNางของ
ผู5รับบริการและผู5ให5บริการ ทั้งสิ้น 5 กลุNม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การประเมินความพึงพอใจด5านกระบวนการ ขั้นตอนการให5บริการ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู5เรียน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ
6 จำนวน 343 ชุด
2) การประเมินการให5บริการของครูผู5สอนในแตNละรายวิชา และเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการในแตNละฝcาย
งานปฏิบัติการ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6 จำนวน 343 ชุด
3) การประเมิ น คุ ณ ภาพการให5 บ ริ ก ารของฝc า ย/งานตN า ง ๆ ของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ3
โดยผู5ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6 จำนวน 171 ชุด
4) การประเมิ น คุ ณ ภาพการให5 บ ริ ก ารของฝc า ย/งานตN า ง ๆ ของโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ3
โดยผู5บริหาร ครู และเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการ จำนวน 129 ชุด
5) การสำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให5บริการของครู/เจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการด5านตNาง ๆ
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3 โดยให5ความสำคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเจ5าหน5าที่ ตามวาระ
แหN งชาติด5านจริยธรรม ธรรมาภิ บ าล และการป^ องกันการทุ จริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ จาก
ผู5รับบริการ 3 กลุNม ได5แกN (1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6 (2) ผู5ปกครอง (3) ครูและเจ5าหน5าที่
รวมจำนวน 643 ชุด
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โดยแบNงระดับคะแนนออกเปiน 5 ระดับ คือ
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น5อย
1.00 – 1.80
น5อยที่สุด
ผลการสำรวจความพึ งพอใจในคุ ณ ภาพการให5 บ ริก ารของโรงเรีย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ3 ประจำปX
การศึกษา 2563 สามารถสรุปได5ดังนี้
1) ผลการประเมินความพึงพอใจด;านกระบวนการ ขั้นตอนการให;บริการ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน และกิจกรรมพัฒ นาผู;เรียน โดยพบวNานักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6 มีความพึงพอใจอยูNในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเทNากับ 4.31 คะแนน โดยการ
ประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ3ประกอบด5วย
- ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการในสาขาวิชาคณิตศาสตร3และวิทยาการ
คำนวณ สาขาฟqสิกส3 วิชาเคมี วิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร3สุขภาพ วิชาภาษาตNางประเทศ และวิชาศิลป
ศาสตร3 (ภาษาไทยและสังคม) โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6 พบวNา ความพึงพอใจในภาพรวม
ทั้งหมดอยูNในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเทNากับ 4.29 คะแนน โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร3 (ภาษาไทย) ได5รับ
คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด (4.43 คะแนน) รองลงมาคื อ สาขาวิ ช าเคมี 4.37 คะแนน สาขาชี ว วิ ท ยาและ
วิ ท ยาศาสตร3 สุ ข ภาพ (รายวิ ช าชี ว วิ ท ยา) 4.35 คะแนน สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร3 แ ละวิ ท ยาการคำนวณ
(คณิตศาสตร3) และสาขาวิชาศิลปศาสตร3 (สังคมศาสตร3) 4.33 คะแนน
- ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณ ภาพการให5บริการของฝcายปฏิบัติการ ประกอบด5วย
ฝcายบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและการบัญชี) ฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งานวิชาการ งาน
กิ จ การนั ก เรี ย น) ฝc า ยบริ ห ารทรั พ ยากร (ศู น ย3 ค อมพิ ว เตอร3 ศู น ย3 วิ ท ยบริ ก าร งานอาคารสถานที่ แ ละ
ยานพาหนะ) ฝcายบริหารความสัมพันธ3องค3กร (งานวิเทศสัมพันธ3) โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ
6 พบวNา ความพึงพอใจในภาพรวมอยูNในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเทNากับ 4.42 คะแนน โดยฝcายบริหารงาน
ทั่ วไป (งานการเงิน และการบั ญ ชี ) คะแนนเฉลี่ ย มากที่ สุ ด เทN ากั บ 4.60 คะแนน รองลงมาคื อ ฝc ายบริห าร
ทรัพยากร (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) 4.50 คะแนน ฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งาน
วิชาการ) 4.48 คะแนน ฝcายบริหารความสัมพันธ3องค3กร (งานวิเทศสัมพันธ3) 4.43 คะแนน และฝcายบริหาร
ทรัพยากร (ศูนย3คอมพิวเตอร3) 4.37 คะแนน
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการให5บริการของกิจกรรมพัฒ นาผู5เรียน ได5แกN กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาผู5เรียน กิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาสำนึกความเปiนไทย
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และความเปiนประชาธิปไตย และกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ พลานามัย โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5
และ 6 พบวNา ความพึงพอใจอยูNในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเทNากับ 4.24 คะแนน โดยกิจกรรมที่นักเรียนมี
ความพึ งพอใจมากที่ สุด คือ กิจกรรมชุมนุม รองลงมาคือ กิจกรรมคNายวิชาการ (4.43 และ 4.39 คะแนน
ตามลำดับ)
2) ผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให;บริการด;านการให;บริการของครูผู;สอนในแตI
ละรายวิชา และเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการในแตIละฝNายงานปฏิบัติการ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5
และ 6 พบวNา ความพึงพอใจในภาพรวมของการให5บริการของครูผู5สอนในแตNละรายวิชาอยูNในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ ยเทN ากั บ 4.50 คะแนน โดยในด5 านครูผู5สอน พบวNา ครูผู5สอนสาขาวิชาศิ ลปศาสตร3 (รายวิช า
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
ในด5านเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการในแตNละฝcายงานปฏิบัติการ ประกอบด5วย ฝcายบริหารงานทั่วไป
(งานการเงินและการบัญชี) ฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน) ฝcาย
บริห ารทรัพ ยากร (ศู น ย3 ค อมพิ วเตอร3 ศู น ย3 วิท ยบริก าร งานอาคารสถานที่ แ ละยานพาหนะ) ฝc ายบริห าร
ความสัมพันธ3องค3กร (งานวิเทศสัมพันธ3) ในภาพรวมอยูNในระดับมากที่สุด 4.50 คะแนน ซึ่งเจ5าหน5าที่ในแตNละ
ฝcายงานปฏิบัติการที่ได5รับคะแนนมากที่สุด คือ ฝcายบริหารงานทั่วไป (งานการเงินและการบัญชี) 4.59 คะแนน
รองลงมาคือ ฝcายบริหารทรัพยากร (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) 4.54 คะแนน ฝcายบริหารทรัพยากร
(ศู น ย3 ค อมพิ วเตอร3) และฝc ายบริห ารความสั ม พั น ธ3 อ งค3 ก ร (งานวิ เทศสั ม พั น ธ3 ) 4.53 คะแนน ฝc ายบริห าร
การศึกษาและกิจการนักเรียน (งานวิชาการ) 4.52 คะแนน และฝcายบริหารการศึกษาและกิจการนักเรียน (งาน
กิจการนักเรียน) 4.46 คะแนน
3) ผลการประเมินคุณภาพการให;บริการของฝNาย/งานตIาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณT
โดยผู;ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6 ได5ทำการประเมินการให5บริการของงานด5านตNาง ๆ
ของโรงเรียนวิท ยานุ สรณ3 ได5 แกN ฝc ายบริห ารการศึ กษาและกิ จการนั กเรียน (งานกิ จการนั กเรียนและงาน
วิชาการ) และฝcายบริหารทรัพยากร (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ) พบวNา จากการประเมินความพึง
พอใจในการให5 บ ริการในภาพรวมอยูNในระดั บ มากที่ สุด โดยมี คะแนนเฉลี่ยเทN ากับ 4.55 คะแนน โดยการ
ให5บริการที่ได5คะแนนมากที่สุด คือ งานวิชาการ ซึ่งได5คะแนน 4.60 คะแนน รองลงมาคือ งานอาคารสถานที่
และยานพาหนะและงานกิจการนักเรียน ซึ่งได5คะแนน 4.58 และ 4.47 ตามลำดับ
4) ผลการประเมินคุณภาพการให;บริการของฝNาย/งานตIาง ๆ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณT
โดยครูและเจ;าหน;าที่ผู;ให;บริการ ซึ่งประเมินการให5บริการของงานด5านตNาง ๆ ได5แกN การให5บริการด5านงาน
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สารบรรณ การให5 บริการของศูนย3คอมพิ วเตอร3 และการให5 บริการจัดงานประชุม พบวNาความพึ งพอใจใน
ภาพรวมของการให5 บริการอยูNในระดับมากที่ สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.41 คะแนน โดยงานบริการที่ ได5รับ
คะแนนมากที่สุด คือ การให5บริการของศูนย3คอมพิวเตอร3 4.45 คะแนน รองลงมาคือ การให5บริการด5านงาน
สารบรรณ 4.36 คะแนน และการให5บริการจัดประชุม 4.14 คะแนน
และความพึงพอใจในการให5บริการของเจ5าหน5าที่ในการให5บริการด5านตNาง ๆ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูNในระดับมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเทNากับ 4.40 คะแนน โดยเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการจากฝcายงานที่
ได5รับความพึงพอใจในการให5บริการมากที่สุด คือเจ5าหน5าผู5ให5บริการของศูนย3คอมพิวเตอร3 ได5คะแนน 4.50
คะแนน รองลงมาคือ เจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการด5านงานสารบรรณและผู5ให5บริการจัดประชุม ซึ่งได5คะแนน 4.39
และ 4.32 ตามลำดับ
5) ผลการสำรวจความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณ ภาพการให;บริการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณT
โดยให5ความสำคัญกับความมีคุณธรรมและจริยธรรมของเจ5าหน5าที่ ตามวาระแหNงชาติด5านจริยธรรม ธรรมาภิ
บาล และการป^องกันการทุจริตและความประพฤติมิชอบในภาครัฐ จากกลุNมเป^าหมายผู5รับบริการ 3 กลุNม
ได5แกN นักเรียน ผู5ปกครอง และครูและเจ5าหน5าที่ โดยการประเมินจะทำการประเมินความเชื่อมั่นเกี่ยวกับ
คุณภาพการให5บริการของครู และเจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการด5านตNาง ๆ พบวNา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปXที่ 5 และ 6
ผู5ปกครอง และครู มีความเชื่อมั่นอยูNในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยในด5านครูผู5สอน และเจ5าหน5าที่ผู5
ให5บริการด5านตNาง ๆ เทNากับ 4.54 และ 4.56 ตามลำดับ
ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให5บริการและการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน
มหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ3 ประจำปX ง บประมาณ 2563 สามารถสรุ ป ได5 วN า การดำเนิ น งานของโรงเรี ย นมหิ ด ล
วิทยานุสรณ3มีประสิทธิภาพด5านการปฏิบัติงานตรงตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองผล
การปฏิบัติงาน ภายใต5ข5อกำหนดของสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได5รับความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดในทุกด5าน โดยได5คะแนนเฉลี่ยเทNากับ 4.39 คะแนน
นอกจากนี้ นักเรียน ผู5ปกครอง ครูและเจ5าหน5าที่มีข5อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานของโรงเรียนมี โดยสามารถสรุปได5เปiนประเด็น ดังนี้
1) ด;านการเรียนการสอน เนื่องจากชNวงที่ทำการประเมินอยูNในชNวงสถานการณ3โควิด-19 โรงเรียนได5
มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเปiนระบบออนไลน3 เพื่อให5การเรียนการสอนเปiนไปอยNางตNอเนื่องและ
นักเรียนได5รับความรู5อยNางเหมาะสมตามระยะเวลาเรียน อยNางไรก็ดี การจัดระบบเรียนการสอนออนไลน3 ทาง
โรงเรียนควรมีการประเมินความพึงพอใจและรับฟtงข5อคิดเห็นจากผู5เรียน อาทิ รูปแบบการเรียนการสอน
ระยะเวลาในการเรียนการสอน เนื้อหา สื่อการสอน รวมทั้งเอกสารประกอบการเรียนอยNางสม่ำเสมอ อยNาง
น5อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำข5อเสนอแนะที่ได5มาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให5มีความเหมาะสมตNอผู5เรียน
และสามารถจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน3ได5มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2) ด;านสิ่งอำนวยความสะดวก
- ควรมีการตรวจสอบ บำรุงรักษาครุภัณฑ3และอุปกรณ3เครื่องใช5ตNาง ๆ ในโรงเรียนให5มีสภาพ
พร5 อ มใช5 ง านอยูN ต ลอดเวลา เชN น อุ ป กรณ3 ค อมพิ ว เตอร3 แ ละเครื่ อ งพิ ม พ3 อุ ป กรณ3 ในห5 อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร3 สัญญาณเตือนอัคคีภัย เปiนต5น รวมถึงโตvะ เก5าอี้ และอุปกรณ3ตNาง ๆ ภายในโรงอาหาร
- ควรเพิ่ มพื้ นที่ สำหรับการทำกิจกรรมและการออกกำลังกาย อุปกรณ3 กีฬ าเพื่ อสNงเสริมให5
นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงพัฒนาทักษะด5านอื่น ๆ ที่จะได5รับจากการทำกิจกรรม
- ควรบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให5มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
พร5อมใช5งาน รวมทั้งดูแลความสะอาดและความเปiนระเบียบเรียบร5อยของพื้นที่สNวนกลาง นอกจากนี้ควร
พัฒนาระบบการบำรุงรักษาให5มีความทันสมัย ชัดเจน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3) ด;านกระบวนการขั้นตอนการให;บริการของเจ;าหน;าที่ ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ5าหน5าที่ผู5ให5บริการในฝcายตNาง ๆ เพื่อสNงเสริมให5เจ5าหน5าที่มุNงมั่นตั้งใจและเอาใจใสNในการให5บริการ รวมทั้ง
ปฏิบัติหน5าทีอ่ ยNางเต็มประสิทธิภาพ
4) ด;านอื่น ๆ
- ควรเพิ่มมาตรการด5านความปลอดภัยทั้งในห5องเรียน ห5องปฏิบัติการ หอพัก และภายใน
บริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะอยNางยิ่งความปลอดภัยจากผู5ที่ไมNมีสNวนเกี่ยวข5องกับโรงเรียนและกิจกรรมของ
โรงเรียน รวมถึง ดูแลรักษาอุปกรณ3ด5านความปลอดภัยตNาง ๆ เชNน กล5องวงจรปqด ให5อยูNในสภาพทีพ่ ร5อมใช5งาน
- ควรมีระบบการแจ5งข5อมูลขNาวสารสำคัญจากสNวนกลางของโรงเรียนให5แกNผู5มีสNวนเกี่ยวข5องทั้ง
นักเรียน ผู5ปกครอง ครู และเจ5าหน5าที่ เพื่อให5ทุกสNวนได5รับข5อมูลที่ถูกต5องตรงกัน เพื่อสร5างความเข5าใจที่
ตรงกัน รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางตNาง ๆ เปiนไปอยNางพร5อมเพรียง ซึ่งจะกNอให5เกิดประโยชน3สูงสุดในการ
ดูแลนักเรียนรNวมกันระหวNางโรงเรียนและผู5ปกครอง
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