
แจ้งก ำหนดกำรเข้ำห้องประชุมอบรมออนไลน์    
 

ห้องที ่1 นักศึกษำสำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย กับ คณิตศำสตร์   
ห้องที ่2 สำขำวิชำภำษำอังกฤษ กับ สังคมศึกษำ  
ห้องที ่3 สำขำวิชำภำษำไทย กับ พลศึกษำ และ 
ห้องที ่4 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป สำขำวิชำเทคโนโลยีดิจิทัลฯ และสำขำวิชำดนตรีศึกษำ 

 
ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบใบประกอบวิชำชีพครู 

ตำมรำยวิชำที่คุรุสภำก ำหนด ครั้งที่ 1 
วันที่ 11 ธันวำคม 2564 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet 
09.00 – 12.00 น. ห้องที่ 1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/wmm-kmif-ugv 

วิทยากร โดย อาจารย์พงศกร  สมมิตร คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
   ห้องที่ 2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/iwf-jhfu-sch 

วิทยากร โดย นายสุรเชษฐ์  ดวงจันทร์ 
   ห้องที่ 3 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการออกแบบ และการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ห้องประชุม  https://meet.google.com/yru-rsrx-xnq 

วิทยากรโดย  ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร 
   ห้องที่ 4 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนฯ  

ห้องประชุม  https://meet.google.com/kpx-zwiq-qqs 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ต้องรัก จิตบรรเทา ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย 

13.00 – 16.30 น. ห้องที่ 1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร(ต่อ) 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/wmm-kmif-ugv  

วิทยากร โดย อาจารย์พงศกร  สมมิตร คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
   ห้องที่ 2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ต่อ) 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/iwf-jhfu-sch 

วิทยากร โดย นายสุรเชษฐ์  ดวงจันทร์ 
   ห้องที่ 3 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/yru-rsrx-xnq 

วิทยากรโดย ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร 
   ห้องที่ 4 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  

ห้องประชุม  https://meet.google.com/kpx-zwiq-qqs 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  พิชญาภิรัตน์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 

 

หมายเหตุ เวลา 10.30 -10.45 น. และ เวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 



ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบใบประกอบวิชำชีพครู 
ตำมรำยวิชำที่คุรุสภำก ำหนด ครั้งที ่1 

 
วันที่ 12 ธันวำคม 2564 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet 
09.00 – 12.00 น. ห้องที่ 1 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนฯ  

ห้องประชุม  https://meet.google.com/wmm-kmif-ugv 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ต้องรัก จิตบรรเทา ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
ห้องที่ 2 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ห้องประชุม  https://meet.google.com/iwf-jhfu-sch 

   วิทยากร โดย อาจารย์พงศกร  สมมิตร คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
   ห้องที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/yru-rsrx-xnq 
   วิทยากร โดย นายสุรเชษฐ์  ดวงจันทร์ 
   ห้องที่ 4 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการออกแบบ และการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ห้องประชุม  https://meet.google.com/kpx-zwiq-qqs 

วิทยากรโดย ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร 
13.00 – 16.30 น. ห้องที่ 1 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  

ห้องประชุม  https://meet.google.com/wmm-kmif-ugv 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  พิชญาภิรัตน์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 
ห้องที่ 2 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร(ต่อ) 
ห้องประชุม  https://meet.google.com/iwf-jhfu-sch 

   วิทยากร โดย อาจารย์พงศกร  สมมิตร คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
   ห้องที่ 3 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ต่อ) 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/yru-rsrx-xnq 
   วิทยากร โดย นายสุรเชษฐ์  ดวงจันทร์ 
   ห้องที่ 4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 

 ห้องประชุม  https://meet.google.com/kpx-zwiq-qqs 
วิทยากรโดย ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร  

  
หมายเหตุ เวลา 10.30 -10.45 น. และ เวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบใบประกอบวิชำชีพครู 
ตำมรำยวิชำที่คุรุสภำก ำหนด ครั้งที ่1 

 
วันที่ 18 ธันวำคม 2564 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet 
09.00 – 12.00 น. ห้องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และการออกแบบ และการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   ห้องประชุม  https://meet.google.com/wmm-kmif-ugv 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  พิชญาภิรัตน์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 
ห้องที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ 

วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนฯ  
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/iwf-jhfu-sch 

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ต้องรัก จิตบรรเทา ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
ห้องที่ 3 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
ห้องประชุม  https://meet.google.com/yru-rsrx-xnq 

   วิทยากร โดย อาจารย์พงศกร  สมมิตร คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
   ห้องที่ 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/kpx-zwiq-qqs 

วิทยากร โดย นางสาวทิพย์จุติ แก้วอรัญญิก 
13.00 – 16.30 น. ห้องที่ 1 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
    ห้องประชุม  https://meet.google.com/wmm-kmif-ugv 

วิทยากรโดย ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร  
ห้องที่ 2 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  
ห้องประชุม  https://meet.google.com/iwf-jhfu-sch 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  พิชญาภิรัตน์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 
ห้องที่ 3 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร(ต่อ) 
ห้องประชุม  https://meet.google.com/yru-rsrx-xnq 

   วิทยากร โดย อาจารย์พงศกร  สมมิตร คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
   ห้องที่ 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ต่อ) 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/kpx-zwiq-qqs 

วิทยากร โดย นางสาวทิพย์จุติ แก้วอรัญญิก 
    
หมายเหตุ เวลา 10.30 -10.45 น. และ เวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบใบประกอบวิชำชีพครู 
ตำมรำยวิชำที่คุรุสภำก ำหนด ครั้งที ่1 

 
วันที่ 19 ธันวำคม 2564 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องประชุมออนไลน์ โปรแกรม Google Meet 
09.00 – 12.00 น. ห้องที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/wmm-kmif-ugv 

วิทยากร โดย นางสาวทิพย์จุติ แก้วอรัญญิก 
ห้องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการออกแบบ และการด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ห้องประชุม  https://meet.google.com/iwf-jhfu-sch  
 วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิยาภรณ ์ พิชญาภิรัตน์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 
ห้องที่ 3 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการ 

วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนฯ 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/yru-rsrx-xnq  

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ต้องรัก จิตบรรเทา ส านักวิชาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย 
ห้องที่ 4 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

   ห้องประชุม  https://meet.google.com/kpx-zwiq-qqs 
วิทยากร โดย อาจารย์พงศกร  สมมิตร คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย 

13.00 – 16.30 น. ห้องที่ 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ต่อ) 
   ห้องประชุม  https://meet.google.com/wmm-kmif-ugv 

วิทยากร โดย นางสาวทิพย์จุติ แก้วอรัญญิก 
ห้องที่ 2 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน 
ห้องประชุม  https://meet.google.com/iwf-jhfu-sch 

    วิทยากรโดย ทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มรภ.ก าแพงเพชร  
ห้องที่ 3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  
ห้องประชุม  https://meet.google.com/yru-rsrx-xnq 
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปิยาภรณ์  พิชญาภิรัตน์ คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี 
ห้องที่ 4 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร(ต่อ) 

   ห้องประชุม  https://meet.google.com/kpx-zwiq-qqs 
วิทยากร โดย อาจารย์พงศกร  สมมิตร คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย 

    
หมายเหตุ เวลา 10.30 -10.45 น. และ เวลา 14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 


