
การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2560 

นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม  ต าแหน่ง.ครูช านาญการพิเศษ 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1 
27-29 เมษายน 

2560 

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร โครงการ
พฒันาศกัยภาพครูเพื่อการจดักิ
จรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ 
“เสตม็ศกึษา: ตน้กลา้ Smart Trainer 
Team” รุ่นที ่3 

โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น โฮ
เทล คอนเวนชัน่ 
เซน็เตอร ์ 
อ าเภอเมอืง
ขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 

สพฐ.ร่วมกบัคณะ
สงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 

เกยีรตบิตัร 

2 
2-5 พฤษภาคม 

2560 
การอบรมโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 

สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 วุฒบิตัร 

3 
26 สงิหาคม 

2560  

การประชุมปฏบิตัิการถอดบทเรยีน
และออกแบบเมนูกจิกรรม “ลดเวลา
เรยีน เพิม่เวลารู”้ ทีส่อดคลอ้ง
มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั เน้นกจิกรรมแบบ 
Active Learning และครอบคลุมดา้น 
4 H 

หอประชุม 72 ปี 
ดร.ประภา  ภกั
โพธ์ สพป.
ขอนแก่น เขต 1  

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกยีรตบิตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2561 

นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม   ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1 1 สงิหาคม 2561 
การรอบรมเชงิปฏบิตักิารการประกนั
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 

โรงเรยีนบา้นบึง
ใคร่นุ่นท่าหนิ 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกยีรตบิตัร 

2 
4-5 สงิหาคม 

2561 

การอบรมหลกัสูตร 613131015 การ
สรา้งภาพศลิปะภาพปะตดิจากวสัดุ
ธรรมชาติ 

ศูนยฝึ์กอบรม
ภูธรภาค 4 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุนีรตัน์ 
อารต์เวริค์ 

วุฒบิตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2562 

นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม  ต าแหน่ง.ครูช านาญการพิเศษ 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1. 
24 พฤษภาคม 

2562 

การอบรมการเขยีนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์ เพื่อประยุกต์ใชใ้นวชิา
วทิยาการค านวณ 

โรงเรยีนบา้นบึง
เนียมบงึใคร่นุ่น
ท่าหนิ  

สพป.ขอนแก่น เขต 1 วุฒบิตัร 

2. 
8-9 มถิุนายน 

2562 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารผ่านระบบ
ทางไกล(กลุ่มครูปฐมวยั) หลกัสูตร
การจดัประสบการณ์การเรยีนรูบู้รณา
การเทคโนโลโยในระดบัปฐมวยั 
โครงการพฒันาเดก็ปฐมวยั (3-5 ปี) 
อย่างมคุีณภาพดว้ยการจดั
ประสบการณ์เรยีนรู ้วทิยาศาสตร ์ 
คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและสเตม็
ศกึษาในระดบัปฐมวยั  

สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 

สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เกยีรตบิตัร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

การประชุม /อบรม/สัมมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา 2563 

นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม  ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1 

7 พฤษภาคม 
2563 

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

โรงเรยีนบา้น
หนองแสงโคก
น้อย 

สพฐ. เกยีรติ
บตัร 

2 
3 กนัยายน 2563 การอบรมออนไลน์ เรื่อง การเปลีย่น

ครูผูส้อนเป็น Coach ร่วมสรา้งพลงั
การเรยีนรูสู้่อนาคต 

โรงเรยีนบา้น
หนองแสงโคก
น้อย 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกยีรติ
บตัร 

3. 
9-11 ตุลาคม 

2563 
การอบรมหลกัสูตร”หุ่นยนต์อตัโนมตั ิ
ATX2+ และการประยุกต์ใชส้มการ” 

โรงเรยีนบา้น
หนองแสงโคก
น้อย 

โรงเรยีนบา้นหนองแสงโคก
น้อยร่วมกบั UBON TP 

ROBOTICS 

วุฒบิตัร 

4 

24-25 
พฤศจกิายน 

2563 

การอบรมเชงิปฏบิตักิารส าหรบัครู
และบุคลากรทางการศึกษาดว้ย
นวตักรรมการศกึษาชัน้เรยีน 
(Lesson Study)และวธิกีารแบบเปิด 
(Open Approach) เพื่อยกระดบั
คุณภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง 
ภายใตก้ารพฒันาครูและโรงเรยีนเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

อาคารพจน์ สาร
สนิ  มหาวทิยาลยั   
ขอนแก่น 

สถาบนัวจิยัและพฒันา
วชิาชพีครูส าหรบัอาเซยีน 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

เกยีรติ
บตัร 



5 

24 มถิุนายน 
2563 

เป็นวทิยากรอบรมหลกัสูตรนักเรยีน
แกนน าสาธารณสุขโรงเรยีน 
โครงการอบรมนักเรยีนแก่นน า
สาธารณสุขโรงเรยีน 

โรงเรยีนบา้น
หนองแสงโคก
น้อย 

โรงเรยีนบา้นหนองแสงโคก
น้อย ร่วมกบัโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้น

ผอื ต าบลพระลบั 

เกยีรติ
บตัร 

6 
12 กนัยายน 

2563 
เป็นวทิยากรการอบรมค่ายวชิาการ 
คณิตศาสตร ์ชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 

โรงเรยีนบา้น
หนองแสงโคก
น้อย 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 เกยีรติ
บตัร 

7. 
24 กนัยายน 

2563 
เป็นวทิยากร”ในโครงการอบรม
ศลีธรรม จรยิธรรม” 

โรงเรยีนบา้น
หนองแสงโคก
น้อย 

โรงเรยีนบา้นหนองแสงโคก
น้อย 

เกยีรติ
บตัร 

 


