
การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสาวรุ่งฤดี  จนัดาศกัด์ิ ต าแหน่ง ครู 

 
ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1 
19 มีนาคม 

2562 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR)  

ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ
สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ขอนแก่นเขต 4 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่นเขต 4 
เกียรติบัตร 

2 

26-27-28 

เมษายน 

2562 

อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการ
บูรณาการสะเต็มศึกษา (ระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4-ป.6)
ปีงบประมาณ 2562 

ห้องประชุม
โรงเรียนน้ำพอง 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 
เกีรติบัตร 

3 
27 กรกฎาคม 

2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยก
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ RT  
NT และONET 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ
สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
ขอนแก่นเขต 4  

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่นเขต 4 
เกียรติบัตร 

4 
วันท่ี 1-2 
สิงหาคม  
2562 

เข้ารับการอบรม โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ด
ด้ิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นท่ี 2 

สู่สังคม ดิจิทัล ในอนาคต  

ณ โรงแรม 

ดิคอนวีเนี่ยน 

จังหวัดขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรติบัตร 

5 
26  กันยายน 

2562 

การอบรม การควบคุมภายใน เรื่อง
การจัดส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษาฯ
สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา

ขอนแก่นเขต 4 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่นเขต 4 
เกียรติบัตร 

6 
วันท่ี  8  

กุมภาพันธ์  
2563 

เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ  
“How to teach  

สอนอย่างไรให้ได้ใจ” 

ห้องประชุม
คณะ

ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เกียรติบัตร 



การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

นางสาวรุ่งฤดี  จนัดาศกัด์ิ ต าแหน่ง ครู 

 
ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

7 

วันท่ี  19  

กุมภาพันธ์  
2563 

อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา
และประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนว

ทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. ปีงบประมาณ 2563 

ณ โรงแรมพูล
แมน ขอนแก่น 

ราชา  

ออคิด 

จังหวัดขอนแก่น 

สมศ. เกียรติบัตร 

8 
วันท่ี 25 
กุมภาพันธ์ 

2563 

อบรมหลักสูตรการออกแบบกราฟิก
และผลิตส่ือวิดิทัศน์เพื่อนำเสนอ

ผลงาน 

ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านคำ
จ่ัน(ปาสานะเต

นุสรณ์) 

กลุ่มโรงเรียนบัวเงิน 

พังทุย 
เกียรติบัตร 

 
  



การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นางสาวรุ่งฤดี  จนัดาศกัด์ิ ต าแหน่ง ครู 
 
 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1 
23 ธันวาคม 

2563 

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 
Google Classroom และ 
โปรแกรม OBS Studio 

ห้องปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์ 
โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 

เกียรติบัตร 

2 
28-29 มกราคม 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูวิชาการโรงเรียนด้วย
การใช้โปรแกรม Google 
Classroom และ Google Meet 

ห้องปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์ 
โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 

เกียรติบัตร 

3 
5 มีนาคม 
2564 

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดช้ันเรียน 
Open Class  

ห้องปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์ 
โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 

เกียรติบัตร 

4 
17 มีนาคม 

2564 

โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-
เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้วยบทเรียนออนไลน์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  3  

ห้องปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ์ 
โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 

เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุม /อบรม/สมัมนา/การเป็นวิทยากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
นางสาวรุ่งฤดี  จนัดาศกัด์ิ ต าแหน่ง ครู 

 

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรื่อง สถานท่ีอบรม หน่วยงานท่ีจดั หลกัฐาน 

1. 
30 มิถุนายน 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติขยายผลระบบ
การรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บ
แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานปพ.3 ออนไลน์ ปี
การศึกษา 2563   

ณ หอประชุม 72 ปี 
ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 

 

เกียรติบัตร 

2. 
10-11 สิงหาคม 

 2564 

การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ตามแนว Active Learning  ตาม
กรอบ CEFR โดยใช้แนวทาง   
Boot Camp Turbo  โครงการ
การยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในศตวรรษท่ี 21 ประจำปี
งบประมาณ 2564 

online 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 

 

เกียรติบัตร 

3. 
7-9 กันยายน 

2564 

การอบรมค่ายวิชาการแบบ
ออนไลน์ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร ตามแนว Active 
Learning สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ด้วยระบบส่ืออิเลก
ทรอนิกส์ ผ่าน Application 
Zoom Cloud Meeting ตาม
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

online 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 

 

เกียรติบัตร 

4. 
17 กันยายน 

2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ
ออนไลน์  การผลิตส่ือการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม 
Canva และ LiveWorksheets 
ด้วยระบบส่ืออิเลกทรอนิกส์ ผ่าน 
Application Zoom Cloud 
Meeting 

online 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 

 

เกียรติบัตร 

 


