
การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2560 

นางมลาวัลย์   นกหงษ์  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 

23-26 

มิถุนายน 2560 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ

เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

(เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษาฯ 

ห้องประชุม 

อบจ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เกียรติบัตร 

รายงานการ

อบรม 

2 

30 มิถุนายน -2 

กรกฎาคม 

2560 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ

เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

(เวทคณิต) ไปใช้ในสถานศึกษาฯ 

ห้องประชุม 

อบจ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เกียรติบัตร 

รายงานการ

อบรม 

3 

19-20  

สิงหาคม 2560 

หลักสูตร 60008027-04 ครอสเวิร์ด

เกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุฯ 

โรงแรมสุนีย์ฯ  

จ.อุบลราชธานี  

เกียรติบัตร 

รายงานการ

อบรม 

4 

25-27  

สิงหาคม  2560 

การประชุมเชิงปฏิบัติการถอด

บทเรียนและออกแบบเมนูกิจกรรม”

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฯ 

ณ สำนักงาน

เขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เกียรติบัตร 

รายงานการ

อบรม 

5 

9-10    

กันยายน 2560 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ และส่ือ

การสอนคณิตศาสตร์ฯ 

ณ ห้องประชุม

ศาลาประชาคม 

อบจ.ขอนแก่น 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เกียรติบัตร 

รายงานการ

อบรม 

6 

5-7       

ตุลาคม 2560 

การประชุมปฏิบัติการสร้างเสริม

ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครู

คณิตศาสตร์ฯ 

ณ ห้องประชุม

ศาลาประชาคม

อบจ.ขอนแก่น 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

เกียรติบัตร 

รายงานการ

อบรม 

7 

27-28   

ธันวาคม 2560 

เป็นวิทยากรการฝึกอบรมการเดิน

ทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-

เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2560 

ค่ายลูกเสือแก่น

นคร กลุ่มสถานศึกษาท่ี 4 

เกียรติบัตร 

 



การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2561 

นางมลาวัลย์   นกหงษ์  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2562 

นางมลาวัลย์   นกหงษ์  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 10 ตุลาคม 62 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณา

การความร่วมมือพัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนบ้านบึง

เนียมบึงใคร่นุ่น 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาท่ี 4 (ลำ

น้ำชี) 

รายงานการ

อบรม 

2 
29-30  

ตุลาคม 62 

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนเพื่อลด

ความเหล่ือมล้ำ 

โรงแรมเซ็นทรา 

บายเซ็นทารา 

กรุงเทพฯ 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) 

รายงานการ

อบรม 

3 
16-17  

พฤศจิกายน 62 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ

บุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม

การศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) 

ฯ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาวิชาชีพ

ครูสำหรับ

อาเซียน 

มหาวิทยาลัยขอ

นแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานการ

อบรม 

4 
4-5  

มกราคม 63 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู 

ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 

(Lesson Study) และวิธีการแบบ

เปิด (Open Approach)  

ภายใต้โครงการพัฒนาครูและ

โรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสนอ

ทางการศึกษา  

(กสศ.) 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาวิชาชีพ

ครูสำหรับ

อาเซียน 

มหาวิทยาลัยขอ

นแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รายงานการ

อบรม 



การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2563 

นางมลาวัลย์   นกหงษ์  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
18         

เมษายน 2563 

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน  

ป.1-6 ตามแนวทางของ สสวท. 
ออนไลน ์

มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ 

(เซี่ยงใช่) ศักด์ิพรทรัพย์ 
เกียรติบัตร 

2 

7        

พฤษภาคม 

2563 

อบรมการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

ออนไลน ์
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เกียรติบัตร 

3 
29       

มิถุนายน 2563 

เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร

นักเรียนแกนนำสาธารณสุขโรงเรียน 

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ

สาธารณสุขโรงเรียน 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสง   

โคกน้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย ร่วมกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน

ผือ  

ภาพถ่าย 

4 
6         

สิงหาคม 2563 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบงาน

ทะเบียน (School Mis) 

หอประชุม 72 

ปี ดร.ประภา 

ภักดิ์โพธิ์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

รายงานการ

อบรม 

เกียรติบัตร 

5 
7         

สิงหาคม 2563 

ศึกษาดูงาน Open Class            

ณ โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึง

ประชาสงเคราะห์) 

โรงเรียนบ้าน

เป็ด (ท่าบึง

ประชาสงเคราะ

ห์) 

โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึง

ประชาสงเคราะห์) 
ภาพถ่าย 

6 
18       

สิงหาคม 2563 

เป็นคณะทำงานกิจกรรมเปิดช้ันเรียน 

(Open Class) ช้ัน ป.1  

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสง  

โคกน้อย ภาพถ่าย 

7 
20       

สิงหาคม 2563 

เป็นวิทยากรการประชุมเชิง

ปฏิบัติการระบบงานทะเบียน 

(School Mis) ประจำปีการศึกษา 

2563 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 
เกียรติบัตร 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

8 
1-2 กันยายน 

2563 

ศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนเมือง

นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 

โรงเรียนเมือง

นครราชสีมา 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท่ี 4 (ลำ

น้ำชี) 

ภาพถ่าย 

9 
10  

กันยายน 2563  

ศึกษาดูงาน Open Class  

ณ โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น 

ท่าหิน 

โรงเรียนบ้านบึง

เนียมบึงใคร่นุ่น

ท่าหิน 

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบงึใคร่

นุ่นท่าหิน ภาพถ่าย 

10 
12 

กันยายน 2563 

เป็นวิทยากรการอบรมค่าย

คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท่ี 4  

(ลำน้ำชี) 

ภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2564 

นางมลาวัลย์   นกหงษ์  ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 9-11 ต.ค.63 การอบรมหลักสูตร “หุ่นยนต์

อัตโนมัติ ATX2+ และการ

ประยุกต์ใช้สมการ 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย ร่วมกับ UBON TP 

ROBOTICS 

เกียรติบัตร 

2 14-15 พ.ย.63 ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความ

เหล่ือมล้ำ:ภาคะวันออกเฉียงเหนือ” 

และการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ Info 

ศูนย์การประชุม 

อิมแพ็ค ฟอรั่ม  

เมืองทองธานี 

กรุงเทพมหานค

ร 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) สำนัก

พัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา

ครู และสถานศึกษา 
เกียรติบัตร 

3 24-25 พ.ย.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู

และบุคลากรทางการศึกษาด้วย

นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 

(Lesson Study) และวิธีการแบบ

เปิด (Open Approach) ภายใต้

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

อาคารพจน์ 

สารสิน 

มหาวิทยาลัย    

ขอนแก่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เกียรติบัตร 

4 13 ม.ค.64 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครูวิชาการโรงเรียนด้วยการ

ใช้โปรแกรม Google Classroom 

และ Google Meet 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย 
เกียรติบัตร 

5 28-29      ม.ค.

64 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ศักยภาพครูวิชาการโรงเรียนด้วยการ

ใช้โปรแกรม Google Classroom 

และ Google Meet 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเครือข่ายท่ี 4 
เกียรติบัตร 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

6 4 มี.ค.64 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดช้ันเรียน (Open 

Class) 

โรงเรียนบ้านบึง

เนียมบึงใคร่นุ่น

ท่าหิน 

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบงึใคร่

นุ่นท่าหิน 
เอกสาร

ภาพถ่าย 

7 5 มี.ค.64 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดช้ันเรียน (Open 

Class) 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย เกียรติบัตร 

8 18 ก.ค.64 

การอบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้ส่ือ

ดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้

ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน ์

รูปแบบออนไลน์ 

สพป.ขอนแก่น 

เขต 5 ร่วมกับ 

บ.อักษรเอ็ด

ดูเคช่ัน จำกัด 

(มหาชน) 

สพป.ขอนแก่น เขต 5 

ร่วมกับ บ.อักษรเอ็ดดูเคช่ัน 

จำกัด (มหาชน) 

เกียรติบัตร 

9 13 ส.ค.64 การอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การ

สร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 

และการจัดการเรียนการสอน

ศตวรรษท่ี 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัล

แพลตฟอร์มการศึกษา บูรณาการ

สาระ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 

หลักสูตรพื้นฐาน” 

รูปแบบออนไลน์ 

บริษัทไอเวิลด์ 

จำกัด 

บริษัทไอเวิลด์ จำกัด 

เกียรติบัตร 

10 14-15 ส.ค.64 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

สำหรับครูสังกัด สพฐ. 

รูปแบบ

ออนไลน์ สพฐ. 

สพฐ. 

เกียรติบัตร 

11 24 ส.ค.64 การประชุมทางวิชาการสภา

การศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้ง

ท่ี 5 เรื่อง บทบาทของภาคเอกชนใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย

การศึกษาในยุคดิจิทัล 

ออนไลน์ 

สำนักงาน

เลขาธิการสภา

การศึกษา 

สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร 



ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

12 27 ส.ค.-5 ก.ย.

64 

เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาทักษะ Coding เบื้องต้น

โครงการสร้างระบบสมองให้คิด

วิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนด้วย 

Coding  

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีโรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคกน้อย 

เกียรติบัตร 

13 10 ก.ย.64 ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรท่ี 1 

NEXT Normal Education 

Reimagined การบริหารจัดการการ

เรียนการสอนออนไลน์ พร้อม

ประสบการณ์จริงจากผู้บริหาร

สถานศึกษา 

 

ออนไลน์ สพฐ.

และบริษัท

ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) 

จำกัด 

สพฐ.และบริษัท

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

จำกัด 

เกียรติบัตร 

14 11 ก.ย.64 ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรท่ี 2 

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและ

การจัดประชุมออนไลน์ให้มี

ประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal 

ออนไลน์ สพฐ.

และบริษัท

ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) 

จำกัด 

สพฐ.และบริษัท

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

จำกัด เกียรติบัตร 

15 18 ก.ย.64 ผ่านการอบรมหลักสูตร หลักสูตรท่ี 3 

มุมมองใหม่ของการบริหารการจัด

การศึกษา และการพัฒนาทักษะผู้

เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของ

โลกแห่งศตวรรษท่ี 21 

ออนไลน์ สพฐ.

และบริษัท

ไมโครซอฟท์ 

(ประเทศไทย) 

จำกัด 

สพฐ.และบริษัท

ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

จำกัด เกียรติบัตร 

 


