
การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖O 

นางสาวเมษา โพธ์ิสุวรรณ ต าแหน่ง ครอูตัราจ้าง 

 
ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

๑ 

ระหว่างวนัที ่ 
๒๗ - ๒๘ 
ธนัวาคม  
๒๕๖O 

วทิยากรการฝึกอบรมการเดนิ
ทางไกลและอยู่คา่ยพกัแรมลูกเสอื 
– เนตรนารสีามญั ปีการศกึษา 

๒๕๖O 

ค่ายลูกเสอื
แก่นนคร 

กลุ่มเครอืขา่ยพฒันา
คุณภาพการศกึษากลุ่มที ่

๔ (ล าน ้าช)ี 
เกยีรต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

นางสาวเมษา โพธ์ิสุวรรณ ต าแหน่ง ครอูตัราจ้าง 



 
ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

๑ 

ระหว่างวนัที ่ 
๑๙ - ๒๑ 
พฤษภาคม 
๒๕๖๑ 

การอบรมหลกัสตูรการพฒันาครูสะ
เตม็ศกึษาดว้ยระบบทางไกล 

โครงการบูรณาการสะเตม็ศกึษา 
ระดบัประถมศกึษาปีที ่๔ - ๖  

เรื่องเมอืงจ าลองในฝัน 
 

โรงเรยีน
อนุบาล
ขอนแกน่ 

สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีร่วมกบั 

ส านักงานคณะกรรมกการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เกยีรตแิละ
ภาพถ่าย 

๒ 
๒ สงิหาคม 
๒๕๖๑ 

การอบรมกจิกรรมยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการศกึษา ภายใต้
โครงการเสรมิสรา้งความแขง็แรง
และบูรณาการความร่วมมอืพฒันา
ระบบและกลลไกลบรหิารจดัการ
คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 

โรงเรยีนบา้น
บงึเนียมบงึใคร่
นุ่นท่าหนิ 

กลุ่มเครอืขา่ยพฒันา
คุณภาพการศกึษากลุ่มที ่

๔ (ล าน ้าช)ี 
เกยีรต ิ

 
  



การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสาวเมษา โพธ์ิสุวรรณ ต าแหน่ง ครอูตัราจ้าง 

 
ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

๑ 
๑๖ - ๑๗ 
กุมภาพนัธ ์
๒๕๖๒ 

การอบรมหลกัสตูร การเขยีน
โปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์เพื่อ
ประยุกต์ใชใ้นวทิยาการค านวณ 

(BBC Microbit : Microsoft 
Makecode) 

โรงเรยีนบา้น
หนองแสงโคก 

โรงเรยีนบา้นหนองแสง
โคก 

เกยีรตแิละ
ภาพถ่าย 

๒ 
๒๒ 

กุมภาพนัธ ์
๒๕๖๒ 

การเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิการ เรื่อง การต่อยอด

บอรด์สมองกลแห่งรฐั  
KidBright ดว้ย iKB-1 

ณ 
หอ้งปฏบิตักิาร
คอมพวิเตอร์
ชัน้ 3 อาคาร 
50 ปี เทคนคิ
ไทย-เยอรมนั
ขอนแกน่ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน วทิยาเขต

ขอนแกน่ 

เกยีรตแิละ
ภาพถ่าย 

๓ 

ระหว่างวนัที ่ 
๙ - ๑๑ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

การอบรม “หลกัสตูรการอบรมครู
ดว้ยระบบทางไกล โครงการบูรณา

การสะเตม็ศกึษา” ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ เรื่อง ขนส่ง

ทนัใจ ลื่นไถลกไ็ม่กลวั 
 

โรงเรยีน
อนุบาล
ขอนแกน่ 

สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีร่วมกบั 

ส านักงานคณะกรรมกการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เกยีรตแิละ
ภาพถ่าย 

๔ 
๒๔ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

การอบรมการเขยีน
โปรแกรมควบคุมหุน่ยนต์ เพื่อ
ประยุกต์ใชใ้นวทิยาการค านวณ 

โรงเรยีนบา้น
หนองแสงโคก 

โรงเรยีนบา้นหนองแสง
โคก 

เกยีรต ิ

๕ 
๗ - ๘ 
สงิหาคม 
๒๕๖๒ 

วทิยากรฝึกอบรมโครงการตวิก่อน
สอบ N-NET ประจ าภาคเรยีนที ่๑  

ปีการศกึษา ๒๕๖๒  

หอประชุม
อ าเภอเชยีงยนื 

จงัหวดั
มหาสารคาม 

ศูนยก์ารศกึษานอกกระบบ
และการศกึษาตาม

อธัยาศยัอ าเภอเชยีงยยื 
เกยีรต ิ

๖ 
๒๔ - ๒๕ 
ธนัวาคม 
๒๕๖๒ 

การฝึกอบรม เดนิทางไกลและอยู่
ค่ายพกัรมลกูเสอืสามญัและลูกเสอื
สามญัรุ่นใหญ่ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

ค่ายลูกเสอื
แก่นนคร 

กลุ่มเครอืขา่ยพฒันา
คุณภาพการศกึษากลุ่มที ่

๔ (ล าน ้าช)ี 
เกยีรต ิ

การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นางสาวเมษา โพธ์ิสุวรรณ ต าแหน่ง ครอูตัราจ้าง 



 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

๑ 
วนัที ่๗ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อบรมการจดัการเรยีนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นา ๒๐๑๙ ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล 

ออนไลน์ 
ส านักงาน

คณะกรรมการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

เกยีรตบิตัร 

๒ 
วนัที ่๒๙ 
มถิุนายน 
๒๕๖๓ 

เป็นวทิยากรอบรมหลกัสตูร
นักเรยีนแกนน าสาธารณสุข

โรงเรยีน โครงการอบรมนกัเรยีน
แกนน าสาธารณสุขโรงเรยีน 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคกน้อยร่วมกบั
โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลบา้นผอื 

ต าบลพระลบั 

เกยีรตบิตัร 

๓ 
วนัที ่๒๔ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการกระกนั
คุณภาพภายในอยา่งเป็นระบบ 

โรงเรยีนบา้บงึเนียม
บงึใคร่นุ่นทา่หนิ 

กลุ่มเครอืขา่ยพฒันา
คุณภาพการศกึษา
กลุ่มที ่๔ (ล าน ้าช)ี 

เกยีรตบิตัร 

๔ 
วนัที ่๑๒ 
กนัยายน 
๒๕๖๓ 

เป็นวทิยากรอบรมค่าย
คณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาชัน้

ปีที ่๖ 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา

ประถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต ๑ 

เกยีรตแิละ
ภาพถ่าย 

๕ 
วนัที ่๒๔ 
กนัยายน 
๒๕๖๓ 

เป็นวทิยากร ในโครงการอบรม
ศลีธรรม จรยิธรรม 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

เกยีรตแิละ
ภาพถ่าย 

๖ 
วนัที ่๙ – ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การอบรมหลกัสตูรหุน่ยนต์
อตัโนมตั ิATX๒+ และการ

ประยุกต์ใชส้มการ 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก ร่วมกบั 

UBON TP 
ROBOTICS 

เกยีรตแิละ
ภาพถ่าย 

๗ 
วนัที ่๑๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เป็นวทิยากรในกจิกรรมค่าย ICT 
มุ่งพฒันาผูเ้รยีนสู่ยคุ Digital 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

กลุ่มเครอืขา่ยพฒันา
คุณภาพการศกึษา
กลุ่มที ่๔ (ล าน ้าช)ี 

เกยีรตบิตัร 

 


