
  

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ                                

ที่                /2562 วันที ่      19/พฤศจิกายน//2562      
เรื่อง    ขออนุญาตส ารวจความต้องการของบุคลากรในการด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน - ทัศนศึกษา            
          ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
                
  ด้วยข้าพเจ้า นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา และนางอนงค์  เครือวัลย์ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร
ในโรงเรียน จะด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างขวัญก าลังใจ
บุคลากรในโรงเรียน จึงใคร่ขอส ารวจความต้องการของบุคลากรในการด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา   
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
 ในการนี้  ทางผู้รับผิดชอบโครงการ จึงขอความอนุเคราะห์บุ คลากรตอบแบบส ารวจ ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://forms.gle/8uzuJgDKhw23B9J9A  หัวข้อ: แบบส ารวจความต้องการการจัดการศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือทางผู้รับผิดชอบโครงการและฝ่ายงานบุคลากรจะได้ด าเนินการต่อไป 
 
 
        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        
                                                                   (ลงชื่อ)................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                  (นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา) 
 
      
           (ลงชื่อ)................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                  (นางอนงค์  เครือวัลย์) 
 
 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
                                                                   

 
        ลงชื่อ...................................................  
                                   (นายบรรจง  ปิ่นปฐม) 
           (ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ) 

 
 
 
 

 
 

https://forms.gle/8uzuJgDKhw23B9J9A


  
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบส ารว  

หัวข้อ: แบบส ารว ความต้องการการ ัดการศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา ประ  าปีงบประมาณ 2563 
 
 
ผ่านทางเว็บไซต์  https://forms.gle/8uzuJgDKhw23B9J9A   
หรือทาง QR code   

https://forms.gle/8uzuJgDKhw23B9J9A


  

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ                                

ที่                /2562 วันที ่      25/พฤศจิกายน//2562      
เรื่อง    รายงานผลการส ารวจความต้องการของบุคลากรในการด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน - ทัศนศึกษา            
          ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
                
  ด้วยข้าพเจ้า นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา และนางอนงค์  เครือวัลย์ ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร
ในโรงเรียน จะด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างขวัญก าลังใจ
บุคลากรในโรงเรียน จึงใคร่ขอส ารวจความต้องการของบุคลากรในการด าเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา   
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
 ในการนี้  ทางผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบส ารวจ ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://forms.gle/8uzuJgDKhw23B9J9A  หัวข้อ: แบบส ารวจความต้องการการจัดการศึกษาดูงาน-ทัศนศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการส ารวจจากการตอบแบบส ารวจของบุคลากรโดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 
  1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ (คิดจากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 66 คน) 

    

   2. จ านวนช่วงอายุของผู้ตอบแบบส ารวจ (คิดจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 40 คน) 

 

 

 

 

 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม รวม          

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ชาย(คน) หญิง(คน) 
ผู้บริหาร - - - - 

คร ู 17 23 40 63.49 
บุคลากรอ่ืนๆ - - - - 

ช่วงอายุของบุคลากร รวม  (คน) คิดเป็นร้อยละ 

20 - 29 ปี 13 32.50 
30 – 39 ปี 14 35.00 
40 – 49 ปี 8 20.00 
50 – 60 ปี 5 12.50 

https://forms.gle/8uzuJgDKhw23B9J9A


  
  3. จ านวนสถานภาพของผู้ตอบแบบส ารวจ (คิดจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 40 คน) 

  

 

 

 

  3. ช่วงเวลาใดที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับการจัดการศึกษาดูงาน – ทัศนศึกษา  
                        (คิดจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 40 คน) 
 

 

 

 

 

 

  4. ระยะเวลาใดที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับการจัดการศึกษาดูงาน – ทัศนศึกษา                            
                       (คิดจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 40 คน) 
 
 

 

 

 

  5. สถานที่ใดที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับการจัดการศึกษาดูงาน - ทัศนศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ที่) 
                        (คิดจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 40 คน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนผู้ตอบรวมทั้งหมด 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ผู้บริหาร - - 
คร ู 40 100.00 

บุคลากรอ่ืนๆ - - 

ช่วงเวลา 
จ านวนผู้ตอบรวม

ทั้งหมด (คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 9 22.50 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 7 17.50 

ระยะเวลาปิดภาคเรียน 22 55.50 
วันพุธ – วันศุกร์ 1 2.50 

ระยะเวลาเปิดภาคเรียน 1 2.50 

ระยะเวลา 
จ านวนผู้ตอบรวมทั้งหมด 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

1 วัน 3 7.50 
2 วัน 1 คืน 14 35.50 
3 วัน 2 คืน 24 60.50 

สถานที ่
จ านวนผู้ตอบรวมทั้งหมด 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ทะเล 3 7.50 
ภาคเหนือ 2 5.00 
ภาคอีสาน 3 7.50 

ภาคใต้ 3 7.50 
ล่องแพ 1 2.50 
จันทบุรี 9 22.50 



  
 

 

 

 

 

 

 

  6. อาหารประเภทใดที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกับการจัดการศึกษาดูงาน - ทัศนศึกษา                     
  (ตอบได้มากกว่า 1 อย่าง) (คิดจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 40 คน) 
  

 

 

 

 

  7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- จัดแบบทัวร์ไกด์น าทาง 
- เกาะช้างเป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยว ถ้าครูคนไหนต้องการจะไปด าน้ าก็ไปได้ หรือครูคนไหนไม่อยากไปก็สามารถนอนเล่นที่
ห้องพักได้ ราคาต่อหัวไม่แพงมาก อาหารทะเล ซีฟู๊ดอร่อยและให้เยอะมากๆ 
- อนุญาตให้ผู้ติดตามไปได้(บุตร) 
- ท่องเที่ยวหน้าหนาว 
- ไปช่วงฤดูหนาว อากาศเย็น 
- ควรให้คณะครูมีส่วนร่วมทุกคน 
- ที่พักมีเครื่องเล่น ล่องแพเปียก 
- การไปศึกษาดูงานควรไปกินดีอยู่ดี หากต้องเสียเงินเพ่ิมเหมือนหลายปีก่อน แล้วได้พักที่ดีๆกินดีๆ ครูก็น่าจะยอม        
  เสียเงินเพ่ิม 
- จ้างทัวว์ 
- ฟรีตลอดงาน 
                                                     
 
      (ลงชื่อ)................................................... ผู้รายงาน 
                                  (นางรุ่งฟ้า  พวงปัญญา) 
 
 
 
 
 

สถานที ่
จ านวนผู้ตอบรวมทั้งหมด 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

น่าน 4 10.00 
ภูเก็ต 3 7.50 

เชียงราย 2 5.00 
ประเทศเพ่ือนบ้าน 4 10.00 

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 5 12.50 
ตามความเหมาะสม 1 2.50 

ประเภทอาหาร 
จ านวนผู้ตอบรวมทั้งหมด 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

บุปเฟต์ 6 15.00 
ซีฟู๊ด 16 40.00 

อาหารประจ าภาค/ถ่ิน นั้นๆ 18 45.00 



  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 


