
 
 

 
 

โครงการสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน ประจ าปี 2565 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 
ณ บีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (BP Samila Beach And Resort) 

วันที่  16 มิถุนายน 2565 
เวลา 07.00 น ออกเดินทางจากคณะศึกษาศาสตร์ /รถบสั / รถตู ้
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน (หน้าห้องสมิหลา 1) 
เวลา 09.00 – 10.30 น.                   พิธีเปิด  

บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวัข้อ “แนวโน้ม การปรับตัว และยุทธศาสตร์ส าคัญของคณะ
ศึกษาศาสตร์ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในยุคความปกติใหม่” 

 โดย รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 – 12.00 น.                   เสนวนา หัวข้อ “ทิศทางสู่ความเป็นเลิศของศึกษาศาสตร์: มุมมองจากสมาชิกหลากหลายวัย” 

 รศ.ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์ 
 ผศ.ดร.สรินฎา ปุต ิ
 อาจารย์รศุดา ณัฐภาสวิรตา 
 นางสาวสุทธิษา พรหมจันทร ์

น าเสวนาโดย ดร.วรภาคย์ ไมตรพีันธ์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน (หอ้งอาหารต้นสน) 
เวลา 13.00 – 15.00 น.                   บรรยายส าหรับสายวิชาการ (ห้องสมิหลา 1) 

หัวข้อ “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนจากแหล่งทนุภายนอกในสาขาสังคมศาสตร์” 
 โดย นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะวัต  

ผู้อ านวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 
บรรยายส าหรับสายปฏิบตัิการ (หอ้งเฟื่องฟ้า) 
หัวข้อ “ท าอย่างไรให้เป็นผู้ร่วมความส าเร็จ” 

 นายแพทย์บุญประสิทธ์ิ กฤตย์ประชา 
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

 รศ.ดร.วรายุ บญุปกครอง  
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายระบบทรัพยากรบุคคล 

เวลา 15.00 – 15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง / เปลี่ยนชุดพร้อมท ากิจกรรม 
เวลา 15.30 - 17.30 น. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมของทีมแต่ละสี และกิจกรรมกีฬาสีริมชายหาด  

(บริเวณชายหาดวงเวียนดา้นหลังโรงแรม)  
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์และพกัผ่อนตามอัธยาศยั (ห้องอาหารตน้สน) 
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วันที่ 17 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน (หน้าห้องสมิหลา 1) 
เวลา 09.00 - 10.30 น. บรรยาย หัวข้อ “กฎกระทรวง 5 ฉบับและเกณฑ์มาตรฐานระดับอดุมศึกษา” 

 นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย  
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
เวลา 10.30-12.00 น. การระดมความคิดของกลุ่มย่อย หวัข้อ “จัดหลักสูตรอย่างไรให้ปัง ยั่งยืนและเป็นมืออาชีพ”  

 น าระดมความคดิโดย ประธานหลกัสูตร และหัวหน้างาน 
            (ห้องสมิหลา 1) 

เวลา 12.00 – 13.30 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน (หอ้งอาหารต้นสน) 
เวลา 13.00 - 15.00 น.  น าเสนอผลการระดมความคิดของกลุ่มย่อย  

             (ห้องสมิหลา 1) 
เวลา 14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.00 - 16.00 น. สรุปและน าเสนอแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป โดย รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ  
เวลา 16.00 - 18.00 น. กิจกรรมเตรยีมความพร้อมและการแสดงในงานภาคกลางคืน Theme “ถ้าไม่เป็นครู...หนูจะเปน็อะไร” 

(หน้าห้องสมิหลา 1) 
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต ์กิจกรรมการแสดงกลุ่มสีและของหลักสตูรต่าง ๆ  

ประกวดการแต่งกายแฟนซ ีTheme “ถ้าไม่เป็นครู...หนูจะเปน็อะไร” 
เติมพลังชาวศึกษาศาสตร์ด้วยเกมสแ์ละกจิกรรมที่สนุกสนาน สานสามัคค ี
(ห้องสมิหลา 2) 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 
เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน (ห้องสงขลาบอลลมู) 
เวลา 09.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เร่ืองเล่า เร้าพลัง: ขับเคลื่อนศึกษาศาสตร์สูค่วามเป็นเลิศได้อย่างไร” 

 โดย ผศ.ดร.นิวตัิ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
            (ห้องสงขลาบอลลูม) 

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (ห้องอาหารต้นสน) 
เวลา 10.30 – 12.00 น. ทบทวนแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือน าไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ 

 คณบดีและทีมบริหาร 
(ห้องสงขลาบอลลมู) 

เวลา 12.00 น. พิธีปิดโครงการ และถ่ายภาพร่วมกัน (ห้องสงขลาบอลลูม) 
- รับประทานอาหาร (ห้องอาหารต้นสน) 
- เดินทางกลับโดยสวสัดิภาพ 

 
 

 
หมายเหตุ  : ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กลุ่มเป้าหมาย  1. คณะศึกษาศาสตร ์
   - อาจารย์ทุกท่าน 
   - บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน 
  2. โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 
   - ผู้บริหารทุกท่าน 
   - อาจารย์ หัวหน้ากลุม่สาระฯ  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณะคณะศึกษาศาสตร ์
- บุคลากรสายสนับสนุน (หัวหน้า และที่เกี่ยวข้องตามทีโ่รงเรียนก าหนด) 

  3. โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศกึษา) 
   - ผู้บริหารทุกท่าน  

- คุณครู และบุคลากรสายสนับสนนุ (หัวหน้า และที่เกี่ยวข้องตามที่โรงเรียนก าหนด) 
 

กายแต่งกาย วันท่ี 16 มิถุนายน 2565  ชุดโทนสีแสด หรือชุดกีฬา ตามสทีี่ท่านสังกัด (เนื่องจากมีกิจกรรมกลุ่ม  
                                                            สัมพันธ์และกีฬา) 
  วันท่ี 17 มิถุนายน 2565  กลางวัน : ชุดโทนสีขาว  
                                                           งานเลี้ยง : การแต่งกายแฟนซเีพื่อร่วมกิจกรรม  

“ถ้าไม่เป็นครู...หนูจะเปน็อะไร” 
  วันท่ี 18 มิถุนายน 2565  ชุดสุภาพ 
 
หมายเหตุ.....กิจกรรม เพราะทุกคน คือ คนส าคัญ เป็นการให้บุคลากรทุกท่าน ร่วมเขียนความรูส้ึก และ มอบของที่ระลึกสุด               
                เซอร์ไพรส์ให้กันและกัน 


