
ทะเบียนคุมการอบรม/สัมมนา/ประชุม 

ข้าราชการ/ลูกจ้าง 

ประจำปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรการอบรม/ประชุม จัดโดย 
วดป. อบรม/ประชุม 

รวม/
วัน 

1 นายเฉลิมชัย  ศรีชาติ ผอ. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Coaher ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น 6-ก.พ.-63 1 

  นางสมบูรณ์   หันชัยเนาว์ ครูชำนาญการพิเศษ  NuPETHS Teams เขตสุขภาพท่ี 7       

  นางภัทรนิษฐ์   คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ         

  นายนิติกรณ์   นารี ครู         

  นายพิชิตชัย   ดอนสินบูรณ์ ครูผู้ช่วย         

2 นางเริงฤดี   กมลคร ครูชำนาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Coaching การจัดทำ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 10-ก.พ.-63 1 

  นางภัทรนิษฐ์   คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ รายงานการประเมินตนเอง       

  นางทิพวรรณ   บรรพบุตร ครู         

  นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด ครูชำนาญการพิเศษ         

3 นางเริงฤดี   กมลคร ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเข้าร่วมรอบรมการส่งเสริมการผลิตส่ือและ รร.พิพัฒน ์ 23 ก.พ. 63 1 

  นางทิพวรรณ   บรรพบุตร ครู พัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Digital Online       

4 นางเริงฤดี   กมลคร ครูชำนาญการพิเศษ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา สู่มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเห่งชาติ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 10 ม.ีค. 63 1 

5 นางเริงฤดี   กมลคร ครูชำนาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสถานศึกษาตาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 15 ม.ีค. 63 1 

      มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ       



6 นางสมบูรณ์   หันชัยเนาว์ ครูชำนาญการพิเศษ นำเสนอผลงานในการสมัครเข้าร่วมโครงการ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 17 ม.ีค. 63 1 

       

 7 นางภัทรนิษฐ์   คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง”       

 8 นางทิพวรรณ   บรรพบุตร ครู         

9 นางเริงฤดี   กมลคร ครูชำนาญการพิเศษ ประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐานสถาน 
โรงเรียนสะอาดโนนงาม
วิทยา 29-30 มีค 63 2 

      พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ       

10 นางฉริสา  จุลทะกอง ครูชำนาญการพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณภาพ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 31 มีค 63 1 

      การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        

11 นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา ครูผู้ช่วย 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา  

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 เม.ย 63 1 

12 นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด ครูชำนาญการพิเศษ การรู้ดิจิตัล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 17 เม.ย 63 1 

 นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ การรู้ดิจิตัล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 17 เม.ย 63 1 

 นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ ครูชำนาญการพิเศษ การรู้ดิจิตัล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 17 เม.ย 63 1 

 13  นางฉริสา จุลทะกอง ครูชำนาญการพิเศษ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
อำเภอวัดเพลง  18 เม.ย 63   1 

14 นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด ครูชำนาญการพิเศษ 

In recognition of the accomplishment of 
online learning and testing on “ Basic 
English for Teacher ” สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 28 เม.ย 63  1 



15 นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด ครูชำนาญการพิเศษ 

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นบาน 7 พ.ค.63 1 

16 นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ 

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นบาน 7 พ.ค.63 1 

17 นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ 
ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ลูกเสือ
สามัญ สมาคมสโมสรลูกเสือชัยภูมิ 18 พ.ค.63 1 

18 นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ 
ผ่านการอบรมออนไลน์ เรื่อง Active Learning 
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด โรงเรียนบ้านโนนประทาย 18 พ.ค.63 1 

19 นางทิพวรรณ  บรรพบุตร ครูชำนาญการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการรายงาน 
ตรวจสอบ  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 23 ม.ิย. 63 1 

 20     และจัดเก็บแบบ ปพ.๓ ออนไลน์       

21 นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา ครูผู้ช่วย 
อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนระบบคลังส่ือการ
เรียนรู ้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 23 ม.ิย. 63 1 

      
เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1       

22 นางสาวไพวรรณ  มณีศรี ครูชำนาญการพิเศษ 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 28 ม.ิย. 63 1 

      
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        

      โดยใช้โครงงาน       



23 นางสาวอยุพา  พลโสดา ครูชำนาญการพิเศษ 
เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมนิเทศยุวกาชาดและ
นิเทศลูกเสือในสถานศึกษา  ศธจ.กาฬสินธุ์ 29 ก.ค. 6 1 

 24 นายสันติ  โทฮาด ครูชำนาญการ 
เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมนิเทศยุวกาชาดและ
นิเทศลูกเสือในสถานศึกษา  ศธจ.กาฬสินธุ์ 29 ก.ค. 6 1 

25 นางภัทรนิษฐ์   คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ 
เข้าร่วมประชุมอบรมขยายผลและทบทวน
กิจกรรมโครงการ  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 19 ส.ค. 63 1 

 26 นางทิพวรรณ  บรรพบุตร ครูชำนาญการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา 
ประจำปี 2563       

27 นางเริงฤดี   กมลคร ครูชำนาญพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ รร.หนองแปนฯ 20 ส.ค. 63 1 

      ศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ       

28 นายพะยอม โพนไสว ครูชำนาญพิเศษ 

เป็นวิทยากรร่วมการฝึกอบรม “ โครงการอบรม
ลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด” ตามหลักสูตร
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้ม
โฮงวิทยา 26-28  ส.ค.63 3 

29 

นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด 
นางสาวชนกฤทัย หารอาษา 
นางสาวผ่องพรรณ เพียรมงคล 

นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ 

ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูผู้ช่วย 
ครูชำนาญการพิเศษ 
ครูผู้ช่วย 

การป้องกันและปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจจะเกิด
ผลประโยชน์ท่ีทับซ้อนและหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา โรงแรมริมปาว 12 ก.ย.63 1 

30 นางเริงฤดี กมลคร ครูชำนาญพิเศษ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรับรู้และเข้าใจ
เป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัด
กาฬสินธุ์  ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 18 ก.ย 63 1 



31 นายพะยอม โพนไสว ครูชำนาญพิเศษ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวฒันธรรมวิจัย ”( ภายใต้
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  1 

32 นายกมล  มุนตะทุม ธุรการโรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไวต์ ITA ปี 2563 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 26 ก.ย 63 1 

33 นายพะยอม โพนไสว ครูชำนาญพิเศษ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวฒันธรรมวิจัย ”( ภายใต้
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 27 ก.ย 63 1 

34 นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
Coacher NUPETHS Teams เขตสุขภาพท่ี 7 ศูนย์อนามัยท่ี7 ขอนแก่น 6 ก.พ.63 1 

35 นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส ครูชำนาญการพิเศษ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
Coacher NUPETHS Teams เขตสุขภาพท่ี 7 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้ม
โฮงวิทยา 2 มี.ค.63  

 


