
การพัฒนาตนเอง  (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ /  การเข้าร่วมอบรม /ประชุมสัมมนา  /ศึกษาดูงาน ฯลฯ)  
ปีการศึกษา  2560 

นางนงนุช  พระวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
วันท่ี 9  

มีนาคม  2560 

การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำ
รายงานประจำปี ท่ีเป็นรายงาน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

(SAR) 

ณ ห้องประชุม 
ดร. ประภา ภักดิ์

โพธิ์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา 
ขอนแก่น  เขต 1 

- รายงาน
การอบรม 

2 
วันท่ี 25 
สิงหาคม 
2560 

การอบรมการถอดบทเรียนและการ
ออกแบบเมนูกิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เน้นกิจกรรม 
Active Learning และครอบคลุม
ด้าน 4 

ณ ห้องประชุม 
ดร. ประภา ภักดิ์
โพธิ์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ขอนแก่น  เขต 1 

- รายงาน
การอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

การพัฒนาตนเอง  (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ /  การเข้าร่วมอบรม /ประชุมสัมมนา  /ศึกษาดูงาน ฯลฯ)  
ปีการศึกษา  2561 

นางนงนุช  พระวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
วันท่ี 8-10 
เมษายน 
2561 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับ
หลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ขอนแก่น  เขต 1 

- รายงาน
การอบรม 

2 
วันท่ี  7-8  
พฤษภาคม 

2561   

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือวัดผลประจำหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ O-net กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ณ ห้องประชุม 
ดร. ประภา ภักดิ์
โพธิ์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ขอนแก่น  เขต 1 

- รายงาน
การอบรม 

3 
วันท่ี  13-14  
พฤษภาคม 

2561   

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือวัดผลประจำหน่วยการ
เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ O-net กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ณ ห้องประชุม
โรงเรียนนคร
ขอนแก่น อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ขอนแก่น  เขต 1 

- รายงาน
การอบรม 

4 
วันท่ี 9 

มิถุนายน  
2561 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในการใช้
ระบบออนไลน์ข้อสอบและการ
พัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา
ตามแนวทางการประเมินของ Pisa 

ณ ห้องประชุม 
ดร. ประภา ภักดิ์
โพธิ์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ขอนแก่น  เขต 1 

- รายงาน
การอบรม 

5 
วันท่ี  1-2  
สิงหาคม 
2561   

อบรมการประกันคุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบและกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบึงเนียม
บึงใคร่นุ่น 

สำนักงานกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ี 
4 

- รายงาน
การอบรม 

6 
วันท่ี  30  
กันยายน 
2561 

การอบนมเชิงปฏิบัติงานการขยาย
ผลรูปแบบการประเมินและวิธีการ
ประเมินแบบใหม่ 

ณ ห้องประชุม 
ดร. ประภา ภักดิ์
โพธิ์ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ขอนแก่น  เขต 1 

- รายงาน
การอบรม 

 
 



 
 
 
 
 
 

การพัฒนาตนเอง  (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ /  การเข้าร่วมอบรม /ประชุมสัมมนา  /ศึกษาดูงาน ฯลฯ)  
ปีการศึกษา  2562 

นางนงนุช  พระวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
วันท่ี  7-8  
พฤษภาคม 

2562   

      การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
การเขียนและวิเคราะห์ของนักเรียน 

โรงแรมเจริญธานี  
อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย  

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

2 
วันท่ี  31  

พฤษภาคม  
2562 

การประชุมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. และกระทรวง
ท่ีเกี่ยวข้อง ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   

โรงแรมโฆษะ  
อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 

- รูปภาพ 

3 
วันท่ี  29-30  

ตุลาคม  
2562 

การประชุมโครงการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนเพื่อลดความ
เหล่ือมล้ำ 

โรงแรมเซ็นทรา 
บาย เซ็นทารา 
ศูนญ์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็น
เตอร์  แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพฯ 

สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- รูปภาพ 

4 -  
ศึกษาดูงานท่ีจังหวัดมุกดาหาร  
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

จังหวัดมุกดาหาร   กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
ท่ี 4 (ลำน้ำชี) 

- รูปภาพ 

5 -       ศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนบ้านม่วง  
สพป.ขอนแก่น เขต 1     

อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

- รูปภาพ 



6 
วันท่ี 12-14 
ธันวาคม 
2562 

ศึกษาดูงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69   

จังหวัดศรีสะเกษ - สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 ร่วมกับ 
- สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

- รูปภาพ 

     
 
 
 
 

การพัฒนาตนเอง  (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ /  การเข้าร่วมอบรม /ประชุมสัมมนา  /ศึกษาดูงาน ฯลฯ)  
ปีการศึกษา  2563 

นางนงนุช  พระวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที ่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
วันท่ี 4-5 
มกราคม 
2563 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง นวัตกรรมการศึกษา
ช้ันเรียน (Lesson Study) และ
วิธีการแบบ Open 
Approach” 

ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
สำหรับอาเซียน  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- รูปภาพ 

2 
วันท่ี 24 

กรกฎาคม 
2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นระบบ 

ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบึงเนียมบึง
ใคร่นุ่น 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
ขอนแก่น  เขต 1 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

3 
วันท่ี 9-11 
ตุลาคม  
2563 

การอบรมหลักสูตรหุ่นยนต์ 
ATx2+ และการประยุกต์ใช้
สมการ 

ณ ห้องปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์ 

โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การได้รับรางวัล/ ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติที่ปรากฏต่อสาธารณชนด้าน
สถานศึกษา / ครู / นักเรียน 

นางนงนุช  พระวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน 

1 
วันท่ี 16 

มกราคม 2563 
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

คุรุสภา - เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

2 
วันท่ี 13 
กันยายน 
2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม คัดลายมือส่ือภาษาไทย
ระดับช้ัน ม.1-3   

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1  ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

3 
วันท่ี 13 
กันยายน. 

2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  กิจกรรม การแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์   ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1  ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

4 
วันท่ี 13 
กันยายน. 

2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรม การแข่งขัน
พินิจวรรณคดี  ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

5 
วันท่ี 13 
กันยายน. 

2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ  
ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1  ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 



6 
วันท่ี 13 
กันยายน. 

2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรม การแข่งขัน
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1    ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

7 
วันท่ี 13 
กันยายน. 

2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขัน
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

 
 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน 

8 13 กย. 2562 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี  ระดับช้ัน ม.1-3   

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1  ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

9 13 กย. 2562 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ   กิจกรรมการเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1  ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

10 13 กย. 2562 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  กิจกรรมการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1  ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

11 13 กย. 2562 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรมการวาดภาพ
ลายเส้น ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

12 19-20  กย. 2562 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง อันดับ 8  กิจกรรมการคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทยระดับช้ัน ม.1-3   

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 ระดับเขต 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

13 19-20  กย. 2562 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี  ระดับช้ัน ม.1-3   

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 ระดับเขต 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

14 19-20  กย. 2562 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1   กิจกรรมการเขียน
ภาพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 ระดับเขต 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

15 19-20  กย. 2562 
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง  อันดับ 4   กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง  ระดับช้ัน ม.1-3 

สพป. ขอนแก่น  
เขต 1 ระดับเขต 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 



16 
วันท่ี11-14  ธค.  

2562 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน   กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี  
ระดับช้ัน ม.1-3   
 

สพฐ.  
ระดับประเทศ 

- เกียรติบัตร 
- รูปภาพ 

17 
วันท่ี 12 กันยายน 

2563 
เป็นวิทยากรการอบรมค่ายวิชาการ คณิตศษสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

ณ โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

- เกียรติบัตร 
 

18 
วันท่ี 14  ตุลาคม  

2563 
เป็นวิทยากร ในกิจกรรมค่าย ICT  มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนสู่ยุค Digital  

ณ โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

- เกียรติบัตร 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


