รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3/2555
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.วันดี สุทรังษี
2. รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
3. รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์หหหหหห
4. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล
5. นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์
6. นางสาวณัชญานันท์ แนมใส

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชานาญ
2. ผศ.ดร.กร เลิศลาวาณิช
3. ผศ.ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร
4. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน มาครบองค์ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม
แล้วได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 สรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง E-learning อย่างไรให้โดนใจนักศึกษา
ประธานได้ แจ้ง ให้ ค ณะกรรมการทราบถึงผลสรุป การเสนวนาวิชาการ เรื่อ ง e-learning
อย่างไรให้โดนใจนักศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจากวิทยาเขตหาดใหญ่ จานวน 28 คน วิทยาเขตภูเก็ตจานวน 3
คน และวิทยเขตตรัง จานวน 3 คน
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การจัดประชุมเสวนาวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง ทาอย่างไรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้
ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าจะมีกาหนดการจัดประชุมเสวนาวิชาการ ครังที่ 2
เรื่อง ทาอย่างไรให้นักศึกษามีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ ในวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30 -13.00
น. ณ ห้องประชุม ชัน 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ ส่วนต่างวิทยาเขตจะมีการถ่ายทอดทางไกลด้วยระบบ

Vidyo เวลา 12.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลของวิทยาเขต นาเสวนาโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
วงจันทร์ เพชรพิเชษฐ์เชียร
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 สรุปผลการประชุมอนุกรรมการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบเกี่ยวกับ การประชุมอนุกรรมการด้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้ ที่จัดขึนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 14.00 – 15.15 น. ณ ห้องประชุม ชัน 9 อาคารทรัพยากร
การเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 16 คน ทังนี คณะอนุกรรมการชุดนี เป็นคณาจารย์และบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนของแต่ละคณะ ในที่ประชุมมีการพูดคุย
เกี่ยวกับ การจะจัดโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ของคณะ โดยในเบืองต้นอาจให้คณะส่ งนวัตกรรม
ของแต่ละคณะเพื่อมานาเสนอในโครงการ และได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การพิจารณาการให้ทุน
LMS@PSU ให้ครอบคลุมมากขึน อาทิ การให้ทุนการสร้างหุ่นจาลอง เป็นต้น นอกจากนี ในเรื่องของการ
ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดอบรม อนุกรรมการฯ ได้เสนอให้ศูนย์สื่ อการเรียนรู้ มีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการใช้โปรแกรมต่างๆ ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร และเสนอให้มี
การจัดตังศูนย์สร้างหุ่นจาลอง เพื่อใช้ในการศึกษาทางการแพทย์แทนที่จะใช้คนหรือสัตว์ในการทดลอง
ด้วยโครงการจัดตังคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ขอหารือเกี่ยวกับการใช้ห้องสอนทางไกล เนื่องจากโครงการ
จัดตังคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับการรักษา
สั ต ว์ในกรณี ที่ ในพื นที่ จังหวั ด ชายแดนภาคใต้ ไม่ส ามารถให้ ก ารรัก ษาได้ โครงการจัด ตั งคณะสั ต ว
แพทยศาสตร์ มีความประสงค์จะขอใช้ห้องสอนทางไกลเพื่อพูดคุยกับกรมปศุสัตว์ในพืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในกรณีที่ในพืนที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่สามารถให้การรักษาได้ เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครังที่ 2/2555
ประธานได้ ข อให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
พัฒนาการเรียนการสอน ครังที่ 2/2555 ในวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม
ชัน 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้
มติ ท่ี ป ระชุ ม รับ รองรายรายงานการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาการเรีย นการสอน
ครังที่ 2/2555

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
ประธานได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าศูนย์สื่อการเรียนรู้ จะจัดอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (Basic teaching รุ่นที่ 8) ในวันที่ 26-28 ตุลาคม
2555 ณ ห้องประชุมราชดาเนิน โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มเป้าหมายจะ
เป็นอาจารย์ใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการอบรม จานวน 90 คน

กำหนดกำร หลักสูตร Basic teaching มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รุ่นที่ 18
วันที่ 27-28 ตุลำคม 2555
ณ โรงแรมบีพี สมิหลำ จังหวัดสงขลำ

26-ต.ค.-55

7.30

8.30-9.30

9.00-10.30

10.45-12.00 น.

12.00-13.00

13.00-15.00 น.

15.00-17.00

18.00-19.00

ออกเดินทาง

ลงทะเบียน

การเรียนการสอนระดับ

การเขียนวัตถุประสงค์

พัก

จิตวิทยาการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้

อาหารเย็น

กิจกรรมกลุ่ม

อุดมศึกษาเพื่อเตรียม

การศึกษา

กลางวัน

และการจัดประสบการณ์

และการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้

การเรียนรู้ (ต่อ)

อ. จากศึกษาศาสตร์

อ. จากศึกษาศาสตร์

อาหารเย็น

กิจกรรม

ไปที่ประชุม

เข้าสู่อาเซียน

27-ต.ค.-55

อธิการบดี

รศ. ธีระพงษ์ แก่นอินทร์

8.30-9.00

9.00-10.30

10.45-12.00 น.

12.00-13.00

13.00-14.-30 น.

14.30-17.00 น.

ลงทะเบียน

การเรียนการสอนสอดแทรก

การวัดและการประเมินผล

พัก

การวัดและการประเมินผล

การเขียนแผนการสอน

กลางวัน

(ต่อ)

และฝึกเขียน

อ. ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

รศ. ดร.สุวิมล เชี้ยวแก้ว

คุณธรรมและจิรยธรรม

28-ต.ค.-55

ลงทะเบียน

รศ. ดร.อรัญญา เชาวลิต

อ. ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

9.00-10.30

10.45-12.00 น.

12.00-13.00

13.00-15.00 น.

15.00-15.30

เตรียมสอน

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตั ิ

พัก

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตั ิ

สรุปและปิดการประชุม

กำรสอน

กลางวัน

กำรสอน

รับวุฒิบัตรการอบรม

วิทยำกรกลุ่ม

19.00-21.00

ครูในดวงใจ
รศ. ดร.สุวิมลฯ

3.2 แผนกลยุทธ์
ตามที่ศูนย์ส่อื การเรียนรู้
ได้แจ้งให้คณะกรรมการที่ยังไม่ดาเนินการจัดส่งแผนกลยุทธ์มายัง
ศูนย์ฯ ได้รับทราบพร้อมด้วยการจัดหาทีมอนุกรรมการไปแล้วนัน เพื่อจะได้นาเข้าทีป่ ระชุมในวันที่ 10 กันยายน
2555
มติที่ประชุม
รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณา เลื่อนวาระดังกล่าวไปก่อน
เนื่องด้วยจากรองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล ได้ขอให้ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ติดต่ออาจารย์ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็นอนุกรรมการด้านพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน โดยเสนอให้ทาบทาม
ตั ว แทนคณะ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์ ทาบทาม ดร.จารุ ว รรณ กฤตประชา และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชษฐเชียร วิทยาเขตตรัง ทาบทามรองศาสตราจารย์สุวิมล เขียวแก้ว และตัวแทนจากวิทยา
เขตอื่นๆ เป็นต้น ทังนี ประธานได้มีมติให้เลื่อนการประชุมวาระนี ไปก่อน เพื่อให้รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ
เลขะกุล ได้จัดหาทีมอนุกรรมการด้านพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ให้แล้วเสร็จ และจัดส่ง
แผนกลยุทธ์มายังศูนย์ส่อื การเรียนรู้
3.3 การจัดโครงการ PSU Education Conference ครั้งที่ 2
ตามที่ ประธานได้ขอหารือเกี่ยวกับ กาหนดการการจัดโครงการ PSU Education Conference
ครังที่ 2 ในคราวประชุม ครังที่ 2/2555 และได้ด าเนิ น การเลื่ อนการประชุม มาแล้วนั น ทั งนี ประธานขอให้
คณะกรรมการพิจารณากาหนดวันการจัดโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาขอเลื่อนวาระการประชุมไปคราวประชุมครังต่อไป
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การจัดสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
ในที่ประชุมเสนอให้ประธานพิจารณาการจัดสัมมนาคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการ
สอน เพื่อจัดทาวิสัยทัศน์ พร้อมกับแผนการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม กาหนดวันจัดสัมมนา เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.00 -16.00
น. ณ ห้องประชุม ชัน 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้
เลิกประชุมเวลา 15.15 น.
(นางสาวณัชญานันท์ แนมใส))
บันทึกการประชุม

(นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์)
ตรวจ/ทานบันทึกการประชุม

(รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี)
ประธานกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม

