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

นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 
ลำดับท่ี 

 
ช่ือหลักสูตรอบรม/ดูงาน 

ระหว่าง 
วัน เดือน ป ี

สถานท่ีอบรม/ 
ดูงาน 

หลักฐาน 
อ้างอิง 

1 อบรมโรงเรียนคุณธรรม 
3 พฤษภาคม 
2560 

สพป.ขก. เขต 1 เอกสาร/ภาพถ่าย 

2 
ประชุมปฏิบัติการด้านสารสนเทศ
ทางการศึกษา (DMC) 

8 มิถุนายน 
2560 

สพป.ขก. เขต 1 เอกสาร/ภาพถ่าย 

3 
เป็นวิทยากรกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
และเดินทางำกลกองลูกเสือ -เนตร
นารีสามัญ 

27-28 ธันวาคม 
2560 

ค่ายลูกเสือแก่นนคร เอกสาร/ภาพถ่าย 

4 
ประชุมใหญ่ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

10 มิถุนายน 
2560 

มหาวิทยาลัยมกุฎ
ราชวิทยาลัย 

เอกสารภาพถ่าย 

5 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา และ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ระจำ
ปีงบประมาณ 2560 

21 กรกฎาคม 
2560 

สพป.ขก. เขต 1 เอกสารภาพถ่าย 

6 
อบรมหลักสูตรครอสเวิร์ด เอแม็ท คำ
คม และซูโดกุ เพื่อการเรียนการสอน
สำหรับครู 

19-20 สิงหาคม 
2560 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.
อุบลราชธาน ี

เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 

7 
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมหลัก 12 ประการ 

8 กันยายน 
2560 

สพป.ขก. เขต 1 เอกสารภาพถ่าย 

8 

อบรมตามโครงการการศึกษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมพลัง
ครอบครัว และโรงเรียน เพื่อการ
ปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนท่ีมีปัญหา
พฤติกรรมในพื้นท่ีขาดแคลน
ทรัพยากร  

29-30 
พฤศจิกายน 

2560 

โรงแรมอวานี จ.
ขอนแก่น 

เอกสารภาพถ่าย 

 



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

นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
ลำดับท่ี 

 
ช่ือหลักสูตรอบรม/ดูงาน 

ระหว่าง 
วัน เดือน ป ี

สถานท่ีอบรม/ 
ดูงาน 

หลักฐาน 
อ้างอิง 

1 

อบรมปฎิบัติการเพิ่มเทคนิคการจัด
กิจกรรมเสริมความสามารถทาง

ภาษาไทยของผู้เรียนด้านการอ่าน การ
เขียน และหลักภาษา 

6-7 ตุลาคม 
2561 

ณ ห้องสัมมนา ช้ัน 9 
ตึกเพียรวิจิตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มข. 

เอกสารภาพถ่าย 

2 

อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนครูการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้อ่านเก่ง 
เขียนเก่ง ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

29 มิถุนายน -1 
กรกฎาคม 

2561 

ณ ธนินทร์ ปาร์ค จ.
ร้อยเอ็ด 

เกียรติบัติ 

3 

อบรมตามโครงการการศึกษา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเสริมพลัง
ครอบครัว และโรงเรียน เพื่อการปรับ
พฤติกรรมเด็กวัยเรียนท่ีมีปัญหา
พฤติกรรมในพื้นท่ีขาดแคลนทรัพยากร  

25 มิถุนายน 
2561 

โรงแรมโฆษะ จ.
ขอนแก่น 

เอกสารภาพถ่าย 

4 
ประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 
(DMC) 

26 พฤษภาคม 
2561 

สพป.ขก. เขต 1 เอกสารภาพถ่าย 

5 

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และจัดทำแผนการ
เรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 รุ่น 1 

8-10 เมษายน 
2561 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแก่น 

เอกสารภาพถ่าย 

6 
เป็นวทิยากรการเดนิทางไกลและการ
อยู่ค่ายพกัแรมลูกเสอืสามญั-เนตรนาร ี
ประจ าปีการศึกษา 2561 

20-21 ธนัวาคม 
2561 

ค่ายลูกเสอืแก่นนคร 
ต าบลโคกส ีจงัหวดั
ขอนแก่น 

กองลูกเสอืกลุ่ม
เครอืข่ายพฒันา

คุณภาพการศกึษาที ่
4 

 

7 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายในของสถานศึกษา และเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระจำปีงบประมาณ 2562 

22 ธันวาคม 
2561 

สพป.ขก. เขต 1 เอกสารภาพถ่าย 



 

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

นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
 
ลำดับท่ี 

 
ช่ือหลักสูตรอบรม/ดูงาน 

ระหว่าง 
วัน เดือน ป ี

สถานท่ีอบรม/ 
ดูงาน 

หลักฐาน 
อ้างอิง 

1 

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 

และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนใน
ระดับการสึกษาข้ันพื้นฐาน 

7-8 พฤษภาคม 
2562 

โรงแรมเจริญธาน ี
จ.ขอนแก่น 

เกียรติบัตร 

2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำ
หลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ใน
สถานศึกษา 

10-11 สิงหาคม 
2562 

สพป.ขอนแก่น  
เขต1 

เอกสาร/ภาพถ่าย 

ลำดับท่ี 
 

ช่ือหลักสูตรอบรม/ดูงาน 
ระหว่าง 

วัน เดือน ป ี
สถานท่ีอบรม/ 

ดูงาน 
หลักฐาน 
อ้างอิง 

3 
อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชา
วิทยาการคำนวณ 

24 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

เกียรติบัตร 

4 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บ
ข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน และการขอรับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
ปีการศึกษา 2562 

28 ตุลาคม 
2562 

สพป.ขอนแก่น  
เขต1 

เอกสาร/ภาพถ่าย 

5 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านม่วง 
7 พฤศจิกายน 

2562 
โรงเรียนบ้านม่วง เอกสาร/ภาพถ่าย 

 
 
 
 
 



 
 

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

นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
  
ลำดับท่ี 

 
ช่ือหลักสูตรอบรม/ดูงาน 

ระหว่าง 
วัน เดือน ป ี

สถานท่ีอบรม/ 
ดูงาน 

หลักฐาน 
อ้างอิง 

1 

อบรมการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล 

7 พฤษภาคม 
2563 

- เกียรติบัตร 

2 
เป็นวิทยากรอบรมค่ายวิชาการ

คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
12 กันยายน 

2563 
โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 
เกียรติบัตร 

3 
เป็นวิทยากรในโครงการอบรม

ศีลธรรม จริยธรรม 
24 กันยายน 

2563 
โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 
เกียรติบัตร 

4 
การอบรมหลักสูตรหุ่นยนต์ ATx2+ 

และการประยุกต์ใช้สมการ 
9-11 ตุลาคม 

2563 
โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 
เกียรติบัตร 

5 

อบรมการเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อ
เพิ่มความมุ่งมั่นของนักเรียนยากจน

พิเศษ และติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์มาตรการเงินอุดหนุนอย่างมี

เงื่อนไข 

2 ธันวาคม 
2563 

โรงแรมโฆษะ จ.
ขอนแก่น 

เอกสาร/ภาพถ่าย 

 


