
การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสาวปุณยนุช ทรพัย์สินพนัธ์ ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 

 
ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

๑ 

ระหว่างวนัที ่
๑๖-๑๗ 

พฤศจกิายน 
๒๕๖๒ 

เขา้ร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารส าหรบั
ครูดว้ยนวตักรรมการศกึษาชัน้

เรยีน (Lesson Study) และวธิกีาร
แบบเปิด (Open Approach) เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่องภายใตโ้ครงการพฒันาครู
และโรงเรยีนเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาอย่างตอ่เนื่องสนับสนุน
โดยกองทุนเพือ่ความเสมอภาค

ทางการศกึษา (กสศ.) 
 
 

โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยั   
ขอนแกน่ (มอ

ดนิแดง) 

สถาบนัวจิยัและพฒันาครู
ส าหรบัอาเซยีน                     

มหาวยิาลยัขอนแก่น 
ภาพถ่าย 

 
  



การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นางสาวปุณยนุช ทรพัย์สินพนัธ์ ต าแหน่ง ครผูู้ช่วย 

 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

๑ 

ระหว่างวนัที ่
๔ – ๕ เดอืน 
มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
 

เขา้ร่วมเชงิปฏบิตักิารส าหรบัครู
ดว้ยนวตักรรมการศกึษาชัน้เรยีน 
(Lesson Study) และวธิกีารแบบ
เปิด (Open Approach) เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่องภายใตโ้ครงการพฒันา
ครูและโรงเรยีนเพื่อยกระดบั
คุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง
สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) 
 

สถาบนัวจิยัและ
พฒันาครูส าหรบั
อาเซยีน มหาวยิา
ลยัขอนแก่น 
 

สถาบนัวจิยัและ
พฒันาครูส าหรบั
อาเซยีน                     
มหาวยิาลยัขอนแก่น 

ภาพถ่าย 

๒ 
วนัที ่๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๓ 
 

เขา้ร่วมอบรมในโครงการ 
“เปลีย่นชุมชนเป็นหอ้งประชุมใน
ทีร่าชพสัดุ” 

ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
สาขาขอนแก่น 

ส านักงานธนารกัษ์
พืน้ทีข่อนแก่น 

ภาพถ่าย 

๓ 
วนัท ี๑  

เมษายน ๒๕๖๓ 
อบรมความรูเ้บื้องตน้เกีย่วกบั
ไวรสั COVID-๑๙ 

ออนไลน์ 

ส านักงานส่งเสรมิ
การศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดั 
อุบลราชธาน ี

เกยีรตบิตัร 

๔ 
วนัที ่๔ เมษายน 

๒๕๖๓ 
อบรมทกัษะดา้น Digital Literacy ออนไลน์ 

ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต ๔๒  

เกยีรตบิตัร 

๕ 
วนัที ่๗ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

อบรมการจดัการเรยีนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นา ๒๐๑๙ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล 

ออนไลน์ 
ส านักงาน
คณะกรรมการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

เกยีรตบิตัร 



ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

๖ 
วนัที ่๒๙ 
มถิุนายน 
๒๕๖๓ 

เป็นวทิยากรอบรมหลกัสตูร
นักเรยีนแกนน าสาธารณสุข
โรงเรยีน โครงการอบรมนกัเรยีน
แกนน าสาธารณสุขโรงเรยีน 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคกน้อยร่วมกบั
โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลบา้นผอื 
ต าบลพระลบั 

เกยีรตบิตัร 

๗ 
วนัที ่๒๕ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

อบรมเชงิปฏบิตักิารการจดัท า
ทะเบยีนทรพัยส์นิ และการ
ตรวจสอบพสัดุประจ า 

ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต ๑ 

ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต ๑ 

ภาพถ่าย 

๘ 
วนัที ่๒๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
ประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็น
ระบบ 

โรงเรยีนบงึเนียมบงึ
ใคร่นุ่นทา่หนิ 

กลุ่มเครอืขา่ยพฒันา
คุณภาพการศกึษา
กลุ่มที ่๔ (ล าน ้าช)ี  

เกยีรตบิตัร 

๙ 
วนัที ่๑๒ 
กนัยายน 
๒๕๖๓ 

เป็นวทิยากรอบรมค่าย
คณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาชัน้
ปีที ่๖  

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา
ประถมศกึษา
ขอนแกน่ เขต ๑ 

- เกยีรติ
บตัร 
- ภาพถ่าย 

๑๐ 
วนัที ่๒๔ 
กนัยายน 
๒๕๖๓ 

เป็นวทิยากร ในโครงการอบรม
ศลีธรรม จรยิธรรม 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

- เกยีรติ
บตัร 
- ภาพถ่าย 

๑๑ 
วนัที ่๙ – ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การอบรมหลกัสตูรหุน่ยนต์
อตัโนมตั ิATX๒+ และการ
ประยุกต์ใชส้มการ 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก 

โรงเรยีนบา้นหนอง
แสงโคก ร่วมกบั 
UBON TP 
ROBOTICS 

- เกยีรติ
บตัร 
- ภาพถ่าย 

๑๒ 
วนัที ่๒ – ๓ 
พฤศจกิายน 
๒๕๖๓ 

อบรมเชงิปฏบิตักิาร โครงการ
ผลติครูเพื่อพฒันาทอ้งถิน่ ระยะ
การเขา้สู่วชิาชพี รุ่นที ่๔ รุ่น
บรรจุ ๒๕๖๒ 

โรงแรมเจรญิธาน ี

คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่
น ร่วมกบั ๑๙ 
สถาบนัเครอืขา่ย 

ภาพถ่าย 

๑๓ 
๒๔ -๒๕ 

พฤศจกิายน 
๒๕๖๓ 

อบรมเชงิปฏบิตักิารส าหรบัครูและ
บุคลากรทางการศกึษาดว้ยนวตักรรม
การศกึษาชัน้เรยีน และวธิกีารแบบ
เปิด เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศกึษา
อย่าต่อเน่ืองภายใต้โครงการพฒันาครู
และโรงเรยีนเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศกึษาอย่างต่อเน่ือง 

อาคารพจน์ สารสนิ 
มหาวทิยาบนั
ขอนแกน่ 

สถาบนัวจิยัและ
พฒันาครูส าหรบั
อาเซยีน                     
มหาวยิาลยัขอนแก่น 

- เกยีรติ
บตัร 
- ภาพถ่าย 



 


