
การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2560 

นางสาวสุกัญญา   เทียมกลาง  ต าแหน่ง ครู 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1 
16 กนัยายน 

2560 

การอบรมตามโครงการพฒันาครู
รูปแบบครบวงจร  หลกัสูตร พลงัของ
นิทานในศตวรรษที ่21 (Thailand 
4.0) 

โรงแรมเจรญิ
ธานี  อ าเภอ
เมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

บรษิทัประภาคาร  เอด็
ดูเคชัน่ 

เกยีรตบิตัร 

2 
24 กนัยายน 

2560 

การอบรมตามโครงการพฒันาครู
รูปแบบครบวงจร หลกัสูตรทอ้งถิน่
แบบบรูณาการเพื่อพฒันาความ
พรอ้มทางพหุปัญญา  ส าหรบัเดก็
ปฐมวยั 

หอ้งประชุม 1
มหาวทิยาลยั
ราชภฏัชยัภูม ิ

มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ เกยีรตบิตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2561 

นางสาวสุกัญญา   เทียมกลาง   ต าแหน่งครู 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1 
2-3 มถิุนายน

2561 

การรอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบ
ทางไกล(ครูปฐมวยั) หลกัสูตรการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูบู้รณาการ
วทิยาศาสตรด์ว้ยการสบืเสาะหา
ความรูใ้นระดบัปฐมวยั  ตาม
โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยั (3-5 ปี) 
อย่างมคุีณภาพดว้ยยการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้คณิตศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเตม็
ศกึษาในระดบัปฐมวยั 

หอ้งประชุมศูนย์
การเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ 

สพป.ขอนแก่น เขต 2 เกยีรตบิตัร 

2 
30 มถิุนายน-1
กรกฏาคม 2561 

การอบรมตามโครงการพฒันาครู
รูปแบบครบวงจร หลกัสูตร  การ
พฒันาสมรรถะครูปฐมวยัในการจดั
ประสบการณ์เรยีนรูโ้ดยบูรณาการ
นาฏลลีาและละครสรา้งสรรคเ์พื่อ
พฒันาความคดิสรา้งสรรรคข์องเดก็
ปฐมวยั  รุ่นที ่1 

โรงแรม
บุษราคมัอ าเภอ
เมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น 

ส านักวเิทศสมัพนัธ์และการ
จดัการศกึษานานาชาต ิ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

วุฒบิตัร 

3 
4-5 สงิหาคม 

2561 

การอบรมตามโครงการพฒันาครู
รูปแบบครบวงจร หลกัสูตร  การ
พฒันาสมรรถนะครูดา้นการจดัการ
เรยีนรูส้ะเตม็ศึกษา(STEM  
Education) บูรณาการร่วมกบัชุมชน
เป็นฐานการเรยีนรู้ 

โรงแรมววีชิ 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น  

 

ส านักวเิทศสมัพนัธ์และการ
จดัการศกึษานานาชาต ิ 
มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม 

วุฒบิตัร 

 

 

 



 

 

 

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2562 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง  ต าแหน่งครู 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง 
สถานท่ี

อบรม 
หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1. 

6 มกราคม-  

24 กุมภาพนัธ์ 
2562 

การพฒันาและผ่านการทดสอบความรูต้าม
หลกัสูตรการพฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาโดยยดึภารกจิและพืน้ทีป่ฏบิตังิานเป็น
ฐาน ดว้ยระบบ TEPE Online  หลกัสูตรการ
เตรยีมความพรอ้มและพฒันาอย่างเขม้ 

ครูผูช้่วย 

หอ้งประชุม
ศูนยก์าร
เรยีนรูต้ลอด
ชวีติ 

สพป.ขอนแก่น เขต 2 วุฒบิตัร 

2. 
8-9 มถิุนายน 

2562 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบทางไกล
(กลุ่มครูปฐมวยั) หลกัสูตรการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูบู้รณาการเทคโนโล
โยในระดบัปฐมวยั โครงการพฒันาเดก็
ปฐมวยั (3-5 ปี) อย่างมคุีณภาพดว้ยการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและเสตม็ศึกษาใน
ระดบัปฐมวยั  

หอ้งประชุม
ศูนยก์าร
เรยีนรูต้ลอด
ชวีติ  สพป.
ขอนแก่น เขต 
2 

สถาบนัส่งเสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
เกยีรตบิตัร 

3 

2-3 มิ.ย. 62     อบรมเชิงปฏิบตัิการผ่านระบบทางไกลและ

ระบบออนไลน ์หลกัสตูรการจดัประสบการณก์าร

เรียนรูบ้รูณาการ “วิทยาศาสตร”์ ดว้ยการสืบ

เสาะหาความรูใ้นระดับปฐมวยั  ดว้ยการจดั

ประสบการณเ์รียนรูวิ้ทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวยั 

รร.ไฮเวย ์อ.

บา้นไผ่ จ.

ขอนแก่น 

สถาบนับนัส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 
เกยีรตบิตัร 

4 

9-10 ต.ค.62     อบรมเชิงปฏิบตัิการผ่านระบบทางไกลและ

ระบบออนไลน ์หลกัสตูรการจดัประสบการณก์าร

เรียนรูบ้รูณาการ “คณิตศาสตร”์ ดว้ยการสืบ

ณ หอ้งประชุม

ศนูยก์ารเรียนรู ้

ตลอดชีวิต  

สถาบนับนัส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 
เกยีรตบิตัร 



เสาะหาความรูใ้นระดับปฐมวยั  ดว้ยการจดั

ประสบการณเ์รียนรูวิ้ทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวยั 

สพป.
ขอนแก่น เขต 
2 

 

 

 

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2563 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง  ต าแหน่ง ครู 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1 
7 พฤษภาคม 

2563 

การอบรมการจดัการเรยีนการสอน
ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้โคโรนา 2019 
(Covid-19) ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคกน้อย 

สพฐ. เกยีรตบิตัร 

2 
24 กรกฎาคม 

2563 
การอบรมเชงิปฏบิตักิารการประกนั
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

โรงเรยีนบา้นบึงเนียม
ใคร่นุ่นท่าหนิ 

กลุ่มเครอืข่ายพฒันา
คุณภาพการศกึษากลุ่ม

ที ่4  

สพป.ขอนแก่น เขต 1  

เกยีรตบิตัร 

3. 
29 สงิหาคม
2563 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารขัน้พืน้ฐาน
ในโครงการ บา้นนักวทิยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

อาคาร 72 ปี หอ้ง
ประชุม ดร.ประภา  
ภกัดิโ์พธิ ์

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกยีรตบิตัร 

4 3 กนัยายน 2563 
การอบรมออนไลน์  เรื่อง  การ
เปลีย่นครูผูส้อนเป็น COACH ร่วม
สรา้งพลงัการเรยีนรูสู้่อนาคต 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคกน้อย 

 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 วุฒบิตัร 

5 
  12 กนัยายน 
2563 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาการ
จดัการศกึษาปฐมวยั 

อาคาร 72 ปี หอ้ง
ประชุม ดร.ประภา  
ภกัดิโ์พธิ ์

สพป.ขอนแก่น.เขต 1 เกยีรตบิตัร 



6 
19 กนัยายน 

2563 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการพฒันาการ
จดัประสบการณ์การเรยีนรูต้าม
แนวคดิมอนเตสซอรี ่(Montessori) 

อาคาร 72 ปี หอ้ง
ประชุม ดร.ประภา  
ภกัดิโ์พธิ ์

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกยีรตบิตัร 

7 
24 กนัยายน 

2563 

เป็นวทิยากร”  ในโครงการอบรม 

ศลีธรรม จรยิธรรม” 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคกน้อย 

โรงเรยีนบา้นหนองแสง
โคกน้อย 

เกยีรตบิตัร 

8 
9-11 ตุลาคม 

2563 
อบรมหลกัสูตร  “หุ่นยนต์อตัโนมตั ิ
ATX2+ และการประยุกต์ใชส้มการ” 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคกน้อย 

โรงเรียนบา้นหนองแสง

โคกนอ้ย 
เกียรติบตัร 

 


