
การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2561 

นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี   ตำแหน่ง ครู 

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
13 พฤษภาคม

2561 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ข้ัน

ความรู้เบ้ือต้น 

ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร 

อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น 

สำนักงานลกูเสือแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
วุฒิบัตร 

2 
2 ก.ค.-17ส.ค.

2561 

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอยา่งเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งต้ังให้

ดำรงตำแหน่งครู 

ระบบ TEPE Online 
สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วุฒิบัตร 

3 
11-12 สิงหาคม 

2561 

การอบรมหลักสูตร :เทคนิคการสอน

สำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

โรงแรมโฆษะ จังหวัด

ขอนแก่น 

บริษัท พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ

สังคม จำกัด 
วุฒิบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2562 

นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี   ตำแหน่ง ครู 

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
16-17 กุมภาพันธ์ 

2562 

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เพื่อ

ประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยาการการคำนวณ 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

โรงเรียนบ้านหนองอแสงโคก

น้อย 
เกียรติบัตร 

2 
7-8 พฤษภาคม 

2562 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยใน

การจัดการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฎเลย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เกียรติบัตร 

3 
13 พฤษภาคม 

2562 

การอบรมพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเรียนรวม 

สพป.ขอนแก่น

เขต1 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกียรติบัตร 

4 
24 พฤษภาคม 

2562 

การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุม

หุ่นยนต์ เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชา

วิทยาการคำนวณ 

โรงเรียนบ้านบึง

เนียมบึงใคร่นุ่น

ท่าหิน  

สพป.ขอนแก่น เขต 1 วุฒิบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2563 

นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี   ตำแหน่ง ครู 

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1 
17 มกราคม 

2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Computer 

Graphic Design Workshop 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
วุฒิบัตร 

2 
7 พฤษภาคม 

2563 

การอบรมการจัดการเรียนการสอน

ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-

19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 
สพฐ. เกียรติบัตร 

3 
29 มิถุนายน 

2563 

เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรนักเรียน

แกนนำสาธารณสุขโรงเรียน โครงการ

อบรมนักเรียนแก่นนำสาธารณสุข

โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย ร่วมกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน 

ผือ ตำบลพระลับ 

เกียรติบัตร 

4 
9 กรกฎาคม 

2563 

การอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์

ในบทเรียน Digital Literacy 
อบรมออนไลน ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ด้านดิจิทัล(องค์การมหาชน) 

ประกาศนีย

บัตร 

5 
24 กรฎาคม 

2563 

การอบรมเชิงปฎิบัติการการประกัน

คุณภาพภายในอยา่งเป็นระบบ 

โรงเรียนบ้านบึงเนียม

บึงใคร่นุ่นท่าหิน  

โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่

นุ่นท่าหนิ  
เกียรติบัตร 

6 9 สิงหาคม 2563 
เป็นเจ้าหนา้ท่ีลูกเสือในตำแหน่ง รองผู้

กำกับลูกเสือ 

โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 
สำนักงานลกูเสือแห่งชาติ วุฒิบัตร 

7 3 กันยายน 2563 

การอบรมออนไลน์ เรื่อง การเปลี่ยน

ครูผู้สอนเป็น Coach ร่วมสร้างพลัง

การเรียนรู้สู่อนาคต 

โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกียรติบัตร 

8 12 กันยายน เป็นวิทยากรการอบรมค่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านหนอง สพป.ขอนแก่น เขต 1  



2563 คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 แสงโคกน้อย 

9 
24 กันยายน 

2563 

เป็นวิทยากร”ในโครงการอบรม 

ศีลธรรม จริยธรรม” 

โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย 
เกียรติบัตร 

 

 

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

10 
9-11 ตุลาคม 

2563 

การอบรมหลักสูตร”หุ่นยนต์อัตโนมัติ 

ATX2+ และการประยุกต์ใช้สมการ” 

โรงเรียนบ้านหนอง

แสงโคกน้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อยร่วมกับ UBON TP 

ROBOTICS 

วุฒิบัตร 

11 
21 พฤศจิกายน 

2563 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ข้ัน

ความรู้ชั้นสูง 

ณ ค่ายลูกเสือแก่น

นคร อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 

ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร 

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
วุฒิบัตร 

12 

24-25 

พฤศจิกายน 

2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม

การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

และวิธีการแบบเปิด (Open 

Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การ

พัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

อาคารพจน์ สารสนิ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพ

ครูสำหรับอาเซียน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เกียรติบัตร 

 


