
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสรมิสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรยีนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" 

 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
****************************** 

 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดพษิณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. ช่ือโครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาผ่านระบบออนไลน์  
  "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" 

 

3. หลักการและเหตุผล  
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ข้ึน ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาศักยภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ งข้ึนไป 
ทั้งนี้ ได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 หลักสูตร โดยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมด้วยตนเองในระบบออนไลน์ตามความสมัครใจและ
ความสนใจ อนึ่ง สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร
จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ตามแนวทางของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  "ตลาดนัดการเรียนรู้
ออนไลน์วังจันทรเกษม"  
 

4. วัตถุประสงค ์
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" 
 

5. กิจกรรมที่ดำเนินการ  
5.1 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ

ออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน ผ่านทางไลน์ของหน่วยงานการศึกษา พร้อมทั้งส่งหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมฯ ให้ 
สพป.พล.1 – 3 และสพม.พล อต ทางแฟกซ์ และส่งเอกสารด้วยตนเอง *21 กรกฎาคม 2564 
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5.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก *21 
กรกฎาคม 2564 
 

5.3 นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และเป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของจังหวัดพิษณุโลก สมัครเข้าไลน์กลุ่ม “กลุ่มประสาน ศธจ. ตลาดนัดการเรียนรู้” สำหรับส่ง Link การอบรม 
รวมถึงแนะแนวทางการดำเนินงานหรือตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้ง *22 
กรกฎาคม 2564 
 

5.4 นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานจังหวัด โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วัง
จันทรเกษม" ผ่านระบบ Microsoft Teams ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และทีมงาน Microsoft 
โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม *25 กรกฎาคม 2564  
 

 
 

พร้อมทั้งรายงานผลการประชุมต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และท่านศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
พิจารณา ตามลำดับ *27 กรกฎาคม 2564 

 

5.5 จัดตั้งกลุ่ม line ประสานงานระดับจังหวัด ผู้ประสานงานกับผู้เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าการอบรมเข้ากลุ่มไลน์ ทางไลน์ของหน่วยงานการศึกษา *26 กรกฎาคม 2564 
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5.6 ส่งข้อมูลผู้อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ให้ผู้อบรมตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านกลุ่ม line 
ประสานงานระดับจังหวัด และเฟสบุคของศน.ดวงดาว แซ่โง้ว พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลผู้เข้าอบรม และจัดส่งไฟล์ให้
ผู้รับผิดชอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ *29 กรกฎาคม 2564 
 

5.7 ให้ผู้อบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" เปลี่ยนชื่อในกลุ่มไลน์เป็นอันดับที่และชื่อจริง รวมทั้งดาวน์
โหลดแอพ Microsoft Teams พร้อมสมัครใช้งาน ด้วยเบอร์โทรศัพท์ ในมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุค 
พร้อมทั้งตอบข้อสงสัยผู้อบรม *31 กรกฎาคม 2564 
 

5.8 จัดทำกระดานข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" พร้อมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *4 
สิงหาคม 2564 
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5.9 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 1 วิ วัฒนาการ
การเมืองกับการศึกษาไทย ส่งลิงค์แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบข้อซักถาม และจัดทำ
กระดานข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *6 สิงหาคม 2564 
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5.10 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 2 คุณธรรม 
จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม ส่งลิงค์แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบข้อซักถาม และ
จัดทำกระดานข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *10 สิงหาคม 2564 
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5.11 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 3 โครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด ส่งลิงค์แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อ
เข้าอบรม ตอบข้อซักถาม และจัดทำกระดานข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *13 สิงหาคม 2564 
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5.12 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่  4 แง่มุม
ประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต  ส่งลิงค์แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบข้อซักถาม 
และจัดทำกระดานข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *20 สิงหาคม 2564 
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5.13 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 5 EF เด็ก
ปฐมวัยทางรอดของการศึกษาไทย ส่งลิงค์แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบข้อซักถาม และ
จัดทำกระดานข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *24 สิงหาคม 2564 
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5.14 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 6 การออกแบบ
การเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค  Next Normal Education Reimagined ส่งลิงค์
แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบข้อซักถาม และจัดทำกระดานข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *27 สิงหาคม 2564 
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5.15 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 7 Education 
Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย ส่งลิงค์แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบ
ข้อซักถาม และจัดทำกระดานข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *31 สิงหาคม 2564 
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5.16 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสาร
ผ่านบทเพลง ส่งลิงค์แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบข้อซักถาม และจัดทำกระดานข่าว 
พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *6 กันยายน 2564 
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5.17 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 9 Active 
Learning ส่งลงิค์แบบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบข้อซักถาม และจัดทำกระดานข่าว พร้อม
ทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *10 กันยายน 2564 
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5.18 ส่งลิงค์การอบรมให้ผู้อบรมในกลุ่มไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" หลักสูตรที่ 10 พลังบวก
สำหรับครูปฐมวัย ส่งลิงคแ์บบสอบถาม ส่งลิงค์ตรวจสอบการลงชื่อเข้าอบรม ตอบข้อซักถาม และจัดทำกระดานข่าว 
พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์ *14 กันยายน 2564 

 

 

 



~ 14 ~ 

5.19 ส่งข้อมูลผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ให้ผู้อบรมตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านกลุ่ม 
line ประสานงานระดับจังหวัด และเฟสบุคของศน.ดวงดาว แซ่โง้ว พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลผู้เข้าอบรม และจัดส่งไฟล์
ให้ผู้รับผิดชอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ *26 ตุลาคม 2564 

 

5.20 จัดส่งไฟล์เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งไฟล์ *1 พฤศจิกายน 
2564 

 

5.21 จัดส่งเกียรติบัตรคณะกรรมการผู้ประสานงานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" และเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม
การประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งมอบ *1 
พฤศจิกายน 2564 

 

5.22 จัดพิมพ์และจัดส่งเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ให้ผู้อบรม ทาง
ไปรษณยี์   

 

5.23 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" (เอกสารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ลำดับที่ 23/2564) จากนั้นนำเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และ
ท่านศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทราบตามลำดับ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ต่อสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 

6. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 21 กรกฎาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 
 

8. สถานที่ดำเนินการ    หน่วยงานทางการศกึษา และสถานศึกษาทุกแหง่ในจังหวัดพิษณุโลก 
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9. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 5)  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม" ปรากฏผลดังตาราง 1 - 2 
 

ตาราง 1 แสดงความถี่และค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ข้าร่วมการอบรม 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ข้าร่วมการอบรม ความถี ่ ร้อยละ 
1.  เพศ 
   - ชาย 310 17.67 
   - หญิง 1,444 82.33 

รวม 1,754 100.00 
2.  สถานะ หรือตำแหน่ง 
   - ผู้บริหารการศึกษา 11 0.63 
   - ผู้บริหารสถานศึกษา 100 5.70 
   - ศกึษานิเทศก ์ 14 0.80 
   - ครู (ผู้สอน)/ครูผู้ช่วย/ข้าราชการคร ู 1,455 82.95 
   - พนักงานราชการ 50 2.85 
   - ครูอัตราจ้าง/ครจู้างสอน/ครูพี่เลี้ยง 65 3.71 
   - บุคลากรทางการศึกษา 46 2.62 
   - ธุรการโรงเรียน 7 0.40 
   - เจ้าหน้าที่/พนักงานองค์กรของรัฐ (อปท./อบจ./อบต./
เทศบาล/กทม.) 

3 0.17 

   - ข้าราชการพลเรือน 2 0.11 
   - ขรก.ทหาร 1 0.06 

รวม 1,754 100.00 
3.  สังกดั   
   - ศธจ.พล. 7 0.40 
   - สพม.พล อต 313 17.84 
   - สพป.พิษณุโลก เขต 1 365 20.81 
   - สพป.พิษณุโลก เขต 2 359 20.47 
   - สพป.พิษณุโลก เขต 3 281 16.02 
   - สช. 247 14.08 
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ตาราง 1 แสดงความถี่และค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผูเ้ข้าร่วมการอบรม (ต่อ) 
 

ข้อมลูพื้นฐานของผูเ้ข้าร่วมการอบรม ความถี ่ ร้อยละ 
3.  สังกดั   
   - กศน. 13 0.74 
   - สศศ. 61 3.48 
   - สอศ. 57 3.25 
   - อปท. 30 1.71 
   - อว. 19 1.08 
   - กห. 1 0.06 
   - ว่างงาน 1 0.06 

รวม 1,754 100.00 
 

 จากตาราง 1 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีจำนวนทั้งหมด 1,754 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 1,444 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 82.33) ตำแหน่งครู (ผู้สอน)/ครูผู้ช่วย/ข้าราชการครู จำนวน 1,455 คน (คิดเป็นร้อยละ 82.95) 
และส่วนใหญ่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
จำนวน 365 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.81) 
 

ตาราง 2 แสดงจำนวนของผูเ้ข้าร่วมการอบรมในแต่ละหลักสูตร 
 

ท่ี ชื่อหลักสูตร จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) 
1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย 754 
2 คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม 788 
3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด 814 
4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต 697 
5 EF เด็กปฐมวัยทางรอดของการศึกษาไทย 648 
6 การออกแบบการเรียนรู้เพือ่สร้างประสบการณ์เรียนรูส้ำหรับการศกึษาในยุค  

Next Normal Education Reimagined 
899 

7 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย 859 
8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง 669 
9 Active Learning 784 
10 พลังบวกสำหรับครูปฐมวัย 545 

รวม 7,457 
 



~ 17 ~ 

 จากตาราง 2 หลักสูตรที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมเรียงจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ 
หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค Next Normal Education 
Reimagined จำนวนผู้เข้าอบรม 899 คน หลักสูตรที่ 7 Education Innovation นวัตกรรมเพื่ออนาคตการศึกษาไทย 
จำนวนผู้เข้าอบรม 859 คน และหลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด 
จำนวนผู้เข้าอบรม 814 คน ตามลำดับ 
 

10. งบประมาณ  งบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร - บาท ใช้งบประมาณไป - บาท  
 

11. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      11.1 ปัญหา อุปสรรค 

- 
      11.2 แนวทางแก้ไข 

- 
 

12. ผูร้ายงาน นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก ์
      โทรศัพท์ 055-301223-6  โทรสาร 055-301223  E-mail:  doungdaosaetun@gmail.com 
 

13. วันที่รายงาน ณ 2 พฤศจิกายน 2564 
 

-------------------------------------- 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

นายลือชัย ชูนาคา  ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
นายทศพร จันทร์เนตร  รองศึกษาธิการจังหวดัพษิณุโลก 

 
คณะทำงาน 

ว่าทีร่้อยตรีวิวัฒน์ กระทู ้   ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

นายเดชา พลกันยิ้ม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นายวันชัย แจ่มนาม  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางอรพินท ์พิมพ์เขตต ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางสาวปุณยาพร ปฐมพฒันา   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  
นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
นางสาวปรรฏฐมพรรณ พามา   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 
ผูร้ับผิดชอบโครงการ ประมวลผล และจัดทำเล่มรายงาน 

นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
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เอกสารลำดับที่ 23/2564 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งศักยภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจนัทรเกษม" 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


