
การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2563 

นางณัฐพร แตกหนองโน ตำแหน่ง ครู 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

  1 
4-5 มกราคม 

2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู

ด้วยนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 

(Lesson Study) และวิธีการแบบ

เปิด (Open Approach) ภายใต้

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

สำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

ณ สถาบันวิจัย

และพัฒนา

วิชาชีพครู

สำหรับอาเซียน 

มหาวิทยาลัยขอ

นแก่น 

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูสำหรับอาเซียน 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) 

 

2 
17 มกราคม 

2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Computer 

Graphic Design Workshop  

วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียง 

เหนือ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
เกียรติบัตร 

3 
4-5 กุมภาพันธ์ 

2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 

หุ่นยนต์ micro:bit&PID  

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

TP Robot เกียรติบัตร 

4 

7  

พฤษภาคม 

2563 

   การอบรมการจัดการเรียนการ

สอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ผ่านระบบการ

ประชุมทางไกล 

Online 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เกียรติบัตร 



5 

6 

มิถุนายน 

2563 

    การอบรมเชิงปฏิบัติการ       

การสนับสนุนระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนด้วยระบบปฏิบัติการ Q-

info 

กสศ. 

  

6 

29  

มิถุนายน 

2563 

   วิทยากรอบรมหลักสูตรนักเรียน

แกนนำสาธารณสุขโรงเรียน 

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำ

สาธารณสุขโรงเรียน  

   โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อยร่วม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล 

บ้านผือ ตำบลพระลับ 

เกียรติบัตร 

7 

5 

กรกฎาคม 

2563 

การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้

โปรแกรมและระบบส่ือการเรียนการ

สอนออนไลน์ (School 

Communication : SCOM)   เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

  ณ หอประชุม 

72 ปี          

ดร.ประภา ภักดิ์

โพธิ์ สำนักงาน

เขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

 

8 

20 

กรกฎาคม 

2563 

  ประชุมแนวทางการจัดการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21  

   ณ ห้อง

ประชุมจิตราฯ 

ดร.ประภา ภักดิ์

โพธิ์ สำนักงาน

เขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

 

9 

24  

กรกฎาคม 

2563 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค

สำหรับดำเนินการแพลตฟอร์ม

ทางการศึกษา (DEEP) 

ณ หอประชุม 

72 ปี          

ดร.ประภา ภักดิ์

โพธิ์ สำนักงาน

เขตพื้นท่ี

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

 



การศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

10 

24  

กรกฎาคม 

2563 

   การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็น

ระบบและการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี 2563 

   ณ โรงเรียน

บ้านบึงเนียม    

บึงใคร่นุ่นท่าหิน  

กลุ่มเครือข่าย

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา     

กลุ่มท่ี 4 (ลำน้ำ

ชี)  สำนักงาน

เขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษา     กลุ่ม

ท่ี 4 (ลำน้ำชี)  สำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 

1 

เกียรติบัตร 

11 

14-15 

พฤศจิกายน 

2563 

การประชุมเชิง เรื่อง ยกระดับตุณ

ภาพโรงเรียน ลดความเหล่ือมล้ำ : 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศ Q-info  

ณ ศูนย์ประชุม

อิมแพ็ค ฟอรั่ม 

เมืองทองธาน ี
กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2564 

นางณัฐพร แตกหนองโน ตำแหน่ง ครู 

ท่ี วัน /เดือน/ ป ี เร่ือง สถานที่อบรม หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 

1. 
13 มกราคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน

แอพลิเคช่ัน Google Form และ 

โปรแกรม OBS 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย 
วุฒิบัตร 

2. 
27 มกราคม 

2564 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับ

การประเมิน O-net และ PISA กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

(Coding) สู่ความเป็นเลิศและ

ความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21 

(ระดับประถมศึกษา) 

online 

ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.) เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

3. 
28-29 มกราคม 

2564 

เป็นวิทยากร การอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

วิชาการโรงเรียน ด้วยการใช้

โปรแกรม Google Classroom และ

Google Meet 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 

เกียรติบัตร 

4. 
15-16 

กุมภาพันธ ์
เป็นวิทยาการเข้าค่ายลูกเสือ 

โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคก

น้อย 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย 
เกียรติบัตร   

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


