รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2555
วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. 1. รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี
2. รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์
3. ผศ.ดร.กร เลิศล้าวาณิช
4. ผศ.ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร
5. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
6. นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์
7. นางสาวณัชญานันท์ แนมใส
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช้านาญ
2. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
3. รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
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กรรมการ

เริ่มประชุม 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน มาครบองค์ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม
แล้วได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 จานวนผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “สร้าง e-learning อย่างไรให้โดนใจนักศึกษา”
ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบจ้านวนผู้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ ในวันที่ 27 สิงหาคม
2555 เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 215 ส้านักงานอธิการบดี โดยมีผู้เข้าร่วมจ้านวน 24 คน
และมีคณะกรรมการจ้านวน 2 ท่านที่แจ้งเข้าร่วมด้วย คือ ผศ.ดร.กร เลิศล้าวาณิช และรศ.ลัดดา
เอกสมทราเมษฐ์ และมอบหมายให้ผู้ประสานงานติดต่อไปยังวิทยาเขตเพื่อสอบถามจ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ณ วิทยาเขตต่างๆ ด้วย
ที่ประชุมรับทราบ

1.2 การประชุมวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีการจัดประชุม
วิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โดยได้เชิญ
ดร.กฤษณพงค์ กีรติกร เป็นวิทยากร ซึ่งจะได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมไปที่คณะ/วิทยาเขตอีกครัง
ส้าหรับคณะกรรมการสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่กองบริการการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 การจัดประชุมวิชาการ โครงการ PSU Education Conference ครั้งที่ 2
ประธานได้ขอหารือเกี่ยวกั บ ก้ าหนดการการจัดโครงการ PSU Education Conference
ครังที่ 2 ทังนี ในที่ประชุมให้น้าวาระนีเข้าประชุมในครังต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
2.1 แผนกลยุทธ์
ตามที่ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ได้ส่งแบบฟอร์มแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการฯ จัดท้าแผนกล
ยุทธ์พร้อมด้วยสรรหาทีมอนุกรรมการของแต่ละฝ่าย และน้าเข้าที่ประชุมในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 นัน
มติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการพิ จ ารณา เห็ น สมควรให้ น้ า วาระนี เข้ า ที่ ป ระชุ ม ครั งต่ อ ไป เพื่ อ ให้
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย ได้ส่งแผนกลยุทธ์ให้แล้วเสร็จและน้ามาเสนอในคราวประชุมครังต่อไป ทังนีให้
ฝ่ายนวัตกรรมการเรีย นรู้ จัด หาที มอนุก รรมการ โดยให้ ศูนย์ สื่อการเรีย นรู้ท้าหนังสื อ เชิญ ผู้ มีความรู้
ความสามารถในด้ า นการจั ด ท้ า สื่ อ ของแต่ ล ะคณะ คณะละ 1 คน เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการเป็ น
อนุกรรมการไปยังคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ และให้นัดประชุมในวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชัน 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ โดยให้น้ารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนทางไกลแบบเวลาจริง และการบริหารจัดการเรียนการสอน LMS@PSU เข้าที่ประชุมด้วย
2.12 การเปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการเดือนพฤศจิกายน 2555
ตามที่คณะกรรมการฯ ก้าหนดมีการประชุมคณะกรรมการฯ เดือนพฤศจิกายน เป็น
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 แล้วนัน เนื่องจากตรงกับวันพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ ที่
ประชุมจึงเห็นควรให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 แทน
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วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 การจัดโครงการ Basic Teaching
ประธานได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ต้องรับผิดชอบจัด
อบรมอาจารย์ใหม่ เรือ่ง basic teaching เพื่อให้การด้าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุม
ร่วมพิจารณาก้าหนดวันเวลา
ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ “Basic Teaching ” ในวันที่ 27-28
ตุลาคม 2555 ส่วนสถานที่การจัดโครงการนัน อยู่ระหว่างการพิจาราณา ทังนี ประธานมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ประสานคุณเมตตา ชุมอินทร์ เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ งบประมาณ และจ้านวน
อาจารย์ใหม่ที่จะเข้าร่วมประชุม

3.2 โครงการติวเข้มโค้งสุดท้ายสู่มหาวิทยาลัย
ประธานได้ข อหารือกั บ คณะกรรมการ เกี่ ย วกั บ การจัด โครงการติ วเข้ ม โค้ งสุ ด ท้ ายสู่
มหาวิท ยาลั ย ว่า ในปี 2556 จะด้ าเนินการจัด โครงการหรือไม่ ทังนี ในที่ ประชุมมี มติ ให้ ชะลอการจัด
โครงการดังกล่าว โดยเสนอให้หากลยุทธ์ในการบริหารจัดการใหม่เกี่ ยวกับการด้าเนินการ และให้แจ้ง
อาจารย์ผู้ประสานงานทุกรายวิชาทราบต่อไปด้วย

เลิกประชุมเวลา 15.15 น.

(นางสาวณัชญานันท์ แนมใส))
บันทึกการประชุม

(นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์)
ตรวจ/ทานบันทึกการประชุม

(รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี)
ประธานกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม

