
 
 
 

 
 

รายงานการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

กระทรวงศึกษาธิการ 



การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

  การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องดำเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครู อย่างต่อเนื่อง โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และพัฒนาครูให้
เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามา เป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา 
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน 
และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียน
โดยตรง  
  ๑. การผลิตครูที่มีคุณภาพ  
การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
  (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือ กับสถาบันการผลิตครู 
วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา  
  (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ  
  (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู  
  (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่าง
เป็นระบบ  
  ๒. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จะต้องดำเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในอาชีพและหน้าที่
ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม ่ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ “ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้” ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ทำ
หน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และ
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
  (๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  



  (๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มี
หลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
  (๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน  
  (๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร ที่กำหนดที่เชื่อมโยง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path)  
  (๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC)  
  (๖) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) การสอนดิจิทัล 
(Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี ๓ สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของ
ตน  
  (๗) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
  (๘) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะ
การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
  (๙) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริม
และพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ที่มีความแตกต่าง (Differentiated 
Instruction)  
  (๑๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ด้านทักษะ
การคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking)  
  (๑๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  (๑๒) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ  



  (๑๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - 
Face Training  
  (๑๔) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษา
แห่งชาติ  
  (๑๕) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
  ๑) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ  
  ๒) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง เป็นต้น  
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภทพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล  
  ๔) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภททั้งระบบ  
  ๕) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา คอมพิวเตอร์ (Coding) 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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คำนำ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ ซึ่งจะส่งผล 
ต่อคุณภาพนักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักท่ีสำคัญที่สุด หากบุคลากรได้รับการพัฒนาให้พร้อมทุกด้าน  
ก็จะทำให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นการให้การศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จึงจำเป็นที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ จึงได้สรุปผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลและการวิเคราะห์กิจกรรมในรายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์
ในการพิจารณาดำเนินการโครงการอ่ืนๆ  ต่อไป 

          
            ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

                             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาบุคลากร 

ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561 
............................................................................................................................. ................................... 

หลักการละเหตุผล 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ ซึ่งจะส่งผล 

ต่อคุณภาพนักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักท่ีสำคัญที่สุด หากบุคลากรได้รับการพัฒนาให้พร้อมทุกด้าน  
ก็จะทำให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นการให้การศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จึงจำเป็นที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน 
มาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร   
วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  
       โดยการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม อย่างน้อย 1 โรงเรียน 
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิด 
                การพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 2.3 เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 
      และองค์กร ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
เป้าหมาย 
       ด้านปริมาณ 
 - บุคลากรในโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาทุกคน ได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 
 - บุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยานำประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ 
และพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพร้อยละ 100 

 

ตอนที่   1   ข้อมลูทั่วไป      ( 50   คน ) 

กลุ่มผู้ประเมิน จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ผู้บริหาร 4 8 

ครู 46 92 
รวม 50 100 

 



 ตอนที่   2   ความคิดเหน็เกี่ยวกับกจิกรรม 

 
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ข้อที่  1  ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม                                                                                                                                            

ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน  19  คน     คิดเป็นร้อยละ  38                                                                      
ระดับความพึงพอใจ  มาก             มีผู้ตอบจำนวน  18  คน     คิดเป็นร้อยละ   36                                                         
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง      มีผู้ตอบจำนวน  13  คน      คิดเป็นร้อยละ   26                                                       
ระดับความพึงพอใจ  น้อย            ไม่มีผู้ตอบจำนวน  -   คน     คิดเป็นร้อยละ   -                                                      
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด       ไม่มีผู้ตอบจำนวน  -  คน         คิดเป็นร้อยละ   - 

 
ข้อที่  2  ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง                                                                                                                                          

ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน  24  คน     คิดเป็นร้อยละ     48                                                                    
ระดับความพึงพอใจ  มาก            มีผู้ตอบจำนวน  17  คน     คิดเป็นร้อยละ     34                                                            
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง      มีผู้ตอบจำนวน  9  คน      คิดเป็นร้อยละ     18                                                    
ระดับความพึงพอใจ  น้อย            มีผู้ตอบจำนวน  2    คน      คิดเป็นร้อยละ      4                                                 
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด      มีผู้ตอบจำนวน  -  คน         คิดเป็นร้อยละ      - 

ที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม  19 18 13 - - 
2. ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง 24 17 9 2 - 
3. การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม 23 19 8 - - 
4. อาหารมีความเพียงพอ 35 13 2 - - 
5. ความพร้อมในการจัดกิจกรรม 24 14 11 1  - 
6. การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของคณะครู 23 13 11 3 - 
7. ครไูด้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 34 11 5 - - 

8. 
ครสูามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียน 

การสอน 

25 19 6 - - 

9. ความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก 37 10 3 - - 

10. ระยะเวลาในการจัดทำกิจกรรม 14 15 18 1 2 



ข้อที่  3  การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม                                                                                                                                              
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด        มีผู้ตอบจำนวน  23  คน     คิดเป็นร้อยละ    46                                                                     
ระดับความพึงพอใจ  มาก             มีผู้ตอบจำนวน 19  คน     คิดเป็นร้อยละ    38                                                            
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง      มีผู้ตอบจำนวน  8  คน      คิดเป็นร้อยละ    16                                                
ระดับความพึงพอใจ  น้อย            มีผู้ตอบจำนวน -   คน      คิดเป็นร้อยละ     -                                                   
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด      ไม่มีผู้ตอบจำนวน  -  คน         คิดเป็นร้อยละ     - 

ข้อที่  4   อาหารมีความเพียงพอ                                                                                                                                        
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน  35  คน     คิดเป็นร้อยละ    70                                                                    
ระดับความพึงพอใจ  มาก            มีผู้ตอบจำนวน 13  คน     คิดเป็นร้อยละ     26                                                           
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง     มีผู้ตอบจำนวน  2  คน      คิดเป็นร้อยละ      4                                                     
ระดับความพึงพอใจ  น้อย            มีผู้ตอบจำนวน  -  คน      คิดเป็นร้อยละ      -                                                  
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด      ไม่มีผู้ตอบจำนวน  -  คน         คิดเป็นร้อยละ      - 

 
ข้อที่  5  ความพร้อมในการจัดกิจกรรม       

ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน 24  คน     คิดเป็นร้อยละ    48                                                                
ระดับความพึงพอใจ  มาก             มีผู้ตอบจำนวน 14  คน     คิดเป็นร้อยละ     28                                                           
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง      มีผู้ตอบจำนวน  11  คน      คิดเป็นร้อยละ     22                                                     
ระดับความพึงพอใจ  น้อย            มีผู้ตอบจำนวน  1  คน      คิดเป็นร้อยละ    2                                                   
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด      ไม่มีผู้ตอบจำนวน  -  คน         คิดเป็นร้อยละ    -                                                                                                                                   

ข้อที่  6   การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของคณะครู 
 ระดับความพึงพอใจ  มากท่ีสุด       มีผู้ตอบจำนวน  23  คน     คิดเป็นร้อยละ     46                                                              
ระดับความพึงพอใจ  มาก              มีผู้ตอบจำนวน 13  คน     คิดเป็นร้อยละ     26                                                           
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง       มีผู้ตอบจำนวน  11  คน      คิดเป็นร้อยละ     22                                                      
ระดับความพึงพอใจ  น้อย             มีผู้ตอบจำนวน  3  คน      คิดเป็นร้อยละ      6                                                  
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด       ไม่มีผู้ตอบจำนวน  -  คน         คิดเป็นร้อยละ  - 

ข้อที่  7  ครไูด้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้                                                                                                                                         
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน  34  คน     คิดเป็นร้อยละ      68                                                              
ระดับความพึงพอใจ  มาก             มีผู้ตอบจำนวน 11  คน     คิดเป็นร้อยละ      22                                                       
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง      มีผู้ตอบจำนวน  5  คน      คิดเป็นร้อยละ      10                                                   
ระดับความพึงพอใจ  น้อย            ไม่มีผู้ตอบจำนวน  - คน      คิดเป็นร้อยละ   -                                                      
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน  -  คน         คิดเป็นร้อยละ   - 

 
 



ข้อที่ 8  ครสูามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน                                                                                                                                            
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน 25 คน     คิดเป็นร้อยละ      50                                                              
ระดับความพึงพอใจ  มาก             มีผู้ตอบจำนวน 19  คน     คิดเป็นร้อยละ      38                                                          
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง      มีผู้ตอบจำนวน  6  คน      คิดเป็นร้อยละ      12                                                 
ระดับความพึงพอใจ  น้อย            มีผู้ตอบจำนวน  -  คน      คิดเป็นร้อยละ    -                                                  
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด       ไม่มีผู้ตอบจำนวน  - คน         คิดเป็นร้อยละ  - 
ข้อที ่9  ความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก                                                                                                                                            

ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน  37   คน     คิดเป็นร้อยละ      74                                                             
ระดับความพึงพอใจ  มาก             มีผู้ตอบจำนวน   10  คน     คิดเป็นร้อยละ      20                                                           
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง      มีผู้ตอบจำนวน    3   คน      คิดเป็นร้อยละ     6                                                      
ระดับความพึงพอใจ  น้อย             มีผู้ตอบจำนวน    -   คน      คิดเป็นร้อยละ                                                      
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด       ไม่มีผู้ตอบจำนวน  -  คน         คิดเป็นร้อยละ  - 

ข้อที่  10  ระยะเวลาในการจัดทำกิจกรรม                                                                                                                                   
ระดับความพึงพอใจ  มากที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน  14   คน     คิดเป็นร้อยละ     28                                                                
ระดับความพึงพอใจ  มาก             มีผู้ตอบจำนวน   15  คน     คิดเป็นร้อยละ     30                                                         
ระดับความพึงพอใจ  ปานกลาง      มีผู้ตอบจำนวน    18  คน      คิดเป็นร้อยละ     36                                                   
ระดับความพึงพอใจ  น้อย            มีผู้ตอบจำนวน    1  คน      คิดเป็นร้อยละ     2                                               
ระดับความพึงพอใจ  น้อยที่สุด       มีผู้ตอบจำนวน   2  คน         คิดเป็นร้อยละ     4 

ผลการดำเนินงาน 
 1. บุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ได้ศึกษาดูงานและนำความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การศึกษาดูงานมาใช้พัฒนาโรงเรียนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 2. เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม เสียสละ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 

3. บุคลากรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาโรงเรียน 
และองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าเท่าเทียมกับหน่วยงานอื่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน                                                          

3. คณะผู้บริหารและคณะครูได้ศึกษาดูงาน   จำนวน    80   คน   คิดเป็นร้อยละ   100 
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 

1.โครงการที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตรงกันกับการจัดกจิกรมของหน่วยงานอ่ืน 

แนวทางการแก้ปัญหา 
1.ควรจัดโครงการให้เร็วขึ้นในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการจัดโครงการศึกษาดูงานในทุกปีการศึกษา 


