รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2555
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.วันดี สุทรังษี
2. รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
3. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
4. นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์
5. นางสาวณัชญานันท์ แนมใส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
2. รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ
3. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
4. ผศ.ดร.กร เลิศลาวาณิช
5. ผศ.ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน มาครบองค์ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม
แล้วได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและบทบาทหน้าที่
ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบเรื่อง การแต่งตังคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอนและบทบาทหน้าที่ ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1321/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การดาเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์สื่อการเรียนรู้และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ประธานได้แจ้งผลการดาเนินงานของศูนย์สื่อการเรียนรู้และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
สาหรับผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา ตามเอกสารแนบ
ที่ประชุมรับทราบ

1.3 แนวคิดและนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ประธานได้ แจ้ งให้ ค ณะกรรมการทราบเกี่ ย วกั บ นโยบายของมหาวิท ยาลั ย เรื่อ งการ
พัฒนาการเรียนการสอน ว่าจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาอาจารย์ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่จะพัฒนา
ความสามารถด้านความคิดของนักศึกษา และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Interactive ให้
มากขึน
ที่ประชุมรับทราบ
1.4 การเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาทางานที่มหาวิทยาลัย
ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร เลิศลาวาณิชได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาทางานที่มหาวิทยาลัย โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม
2555 ได้เชิญ Prof.Katerleen Kelsey จาก Oklahoma State University มาเข้าพบอธิก ารบดี เพื่ อหารือ
เกี่ยวกับการเชิญ Prof.Katerleen Kelsey มาทางานที่มหาวิทยาลัย ภายใต้ทุนฟุลไบรท์ สาหรับครังนี ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร. กร เลิศล าวาณิช จะนา Prof.Katerleen Kelsey พร้อมทีมวิจัยการเรีย นการสอนของ
อาจารย์มาเยี่ยมชมศูนย์สื่อการเรียนรู้ ประมาณ 10.00 น. ดังนันจึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าพบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนการทางานด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
ประธานได้ขอมติคณะกรรมการเพื่อจะได้ดาเนินการนัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
เรียนการสอน
มติที่ประชุม
เห็นควรมีการประชุมคณะกรรมการ ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.30 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชัน 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ ดังนี
1. วันที่ 20 สิงหาคม 2555
2. วันที่ 10 กันยายน 2555
3. วันที่ 8 ตุลาคม 2555
4. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
5. วันที่ 17 ธันวาคม 2555

2.2 การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตามค าสั่ งมหาวิท ยาลั ย นครินทร์ ที่ 1321/2555 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ได้แต่งตัง
คณะกรรมการพั ฒ นาการเรียนการสอน ไปแล้วนัน ประธานจึงได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงหน้าที่
คณะกรรมการแต่ละท่านต้องรับผิดชอบ ดังนี
1. รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล เป็นประธานอนุกรรมการด้านพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
2. ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ นพ.สิ ท ธิโชค อนั นตเสรี เป็ น ประธานอนุก รรมการด้ าน
นวัตกรรมการเรียนรู้
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กร เลิศลาวาณิช เป็นประธานด้านอนุกรรมการด้านวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รายวิชาพืนฐาน
ทั งนี ขอให้ ป ระธานแต่ ล ะชุด จั ด ตั งอนุ ก รรมการพร้อ มวางแผนงานของแต่ ล ะฝ่ าย ใน
ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการฯครังต่อไป
2.3 การจัดประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอน
ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าจะมีการประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอน
ในวันที่ 17 กันยายน 2555 โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้
วิธีการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน
ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดชื่อหัวข้อเรื่องพร้อมวิทยากร
ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้มีการบรรยาย เรื่อง แนวคิดและหลักการสอนแบบเน้นผูเ้ รียน
เป็นศูนย์กลางสาหรับวิทยากรให้ประธานพิจารณาติดต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา
2.4 แนวทางการสนับสนุนทุนผลิตบทเรียน LMS@PSU
จากการพิจารณาการสนับสนุนทุน ผลิตบทเรียน LMS@PSU ที่ผ่านมา คณะกรรมการมี
ความเห็น ว่าการสนั บ สนุน ทุน ในปีถั ด ไป ควรพิ จารณาคุณ ภาพและความต่ อเนื่อ งในการผลิต บทเรีย น
LMS@PSU จึงเห็นชอบให้มีการพิจารณาเกณฑ์การสนับสนุนทุนใหม่ สาหรับปีงบประมาณ 2556 ทังนีที่
ประชุมขอให้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ช่วยพิจารณาจัดทาเกณฑ์ให้ด้วย

2.5 การจัดเสวนาวิชาการด้านการเรียนการสอน
คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดเสวนาวิชาการด้านการเรียนการสอน ทุก 2
เดือน และเชิญ อาจารย์ทัง 5 วิท ยาเขตเข้าร่วมเสวนา โดยวิทยาเขตตรัง สุราษฎร์ ภูเก็ ต และวิทยาเขต
ปัตตานี เสวนาแบบทางไกล สาหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ ใช้ห้องประชุม 215
ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดเสวนาวิชาการครังแรกในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 11.3013.00 น. ภายใต้หัว ข้อ “สร้าง e-learning อย่างไรให้โดนใจนัก ศึก ษา” นาเสวนาโดย ผศ.นพ. สิท ธิโชค
อนันตเสรี ทังนีให้มกี ารเลียงอาหารกลางวันแก่ผู้รว่ มเสวนาด้วย

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

(นางสาวณัชญานันท์ แนมใส))
บันทึกการประชุม

(นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์)
ตรวจ/ทานบันทึกการประชุม

(รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี)
ประธานกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม

