รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 4/2555
วันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.วันดี สุทรังษี

ประธานกรรมการ

2. รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

กรรมการ

3. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

กรรมการ

4. ผศ.ดร.กร เลิศล้าวาณิช

กรรมการ

5. ผศ.ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร

กรรมการ

6. นายแดง โฉมทอง

กรรมการ

7. นางสาวสินีนาฏ บุญช่วย

กรรมการ

8. นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์

เลขานุการ

9. นางสาวณัชญานันท์ แนมใส

ผูช้ ่วยเลขานุการ

ผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช้านาญ
2. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
3. รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุม 13.30 น.
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน มาครบองค์ประชุม ประธานได้กล่าวเปิดประชุม
แล้วได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตังคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามค้าสั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2440/2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ดังรายชื่ อต่อไปนี
1.1 ผู้อ้านวยการกองบริการการศึกษา

กรรมการ

1.2 หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

กรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ
1.2 การแต่งตัง้ รักษาการหัวหน้าศูนย์สื่อการเรียนรู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ได้แต่งตังให้นายแดง โฉมทอง ผู้อ้านวยการกองบริการการศึกษา รักษาการใน
ต้าแหน่งหัวหน้าศูนย์สื่อการเรียนรู้ เพื่อให้การบริหารงานของศูนย์สื่อการเรียนรูเ้ ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ ตามค้าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2511/2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ที่ประชุมรับทราบ
1.3 ผู้รับผิดชอบหลักและร่วมในงานที่คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนรับผิดชอบ
จากการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ส้านักงานอธิการบดี ระหว่างรอง
อธิการบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ้านวยการกองบริการการศึกษา บุคลากรกองบริการการศึกษา
และตัวแทนจากศูนย์สื่อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้ว ย นางสาวอัจฉรา มิตรณรงค์ นายสุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
และนางกาญจนา กองสวัสดิ์ ได้มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบหลักและร่วมในงานที่คณะกรรมการพัฒนาการ
เรียนการสอนรับผิดชอบ ดังนี
ลักษณะงาน
1. การพัฒนาอาจารย์
2. การพัฒนานักศึกษาเรียนอ่อน
3. งานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
เช่นการอบรม การพัฒนาสื่อ
การสร้างสือ่ เป็นต้น

ที่ประชุมรับทราบ

ผู้รับผิดชอบหลัก
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
กองบริการการศึกษา
งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์
กองบริการการศึกษา
ศูนย์สื่อการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบร่วม
ศูนย์สื่อการเรียนรู้
ศูนย์สื่อการเรียนรู้

1.4 สรุปผลการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ทาอย่างไรให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการเรียน
ตามที่ คณะกรรมการพั ฒ นาการเรียนการสอน ได้จัด ให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ
ทาอย่างไรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียน ซึ่งน้าเสวนาโดย ผศ. ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร เมื่อวันที่
8 ตุลาคม 2555 แล้วนัน ฝ่ายเลขาขอรายงานสรุปผลการจัดเสวนาดังนี
จ้านวนผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทงสิ
ั น 28 คน ประกอบด้วยคณาจารย์จากวิทยาเขต
หาดใหญ่ จ้านวน 21 คน วิทยาเขตปัตตานี จ้านวน 4 คน และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ้านวน 3 คน
ผลจากการเสวนาสรุปได้วา่ สิ่งส้าคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
คือ ความรักและตังใจของอาจารย์ผสู้ อนที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อหาวิธีการใหม่ๆ น่าสนใจมา
ใช้ในการเรียนการสอน การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ท้าให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพที่
มีอย่างเต็มที่ อาจารย์ผสู้ อนมีบทบาทเป็นผู้ให้ก้าลังใจ และผู้กระตุ้น สนับสนุน นอกจากนีอาจารย์ต้องท้าความ
เข้าใจพืนฐานของผู้เรียนก่อนวางแผนการสอน กิจกรรมที่ใช้มีได้หลากหลาย เช่น การแบ่งกลุ่มตอบค้าถาม
อภิปราย การโต้วาที เป็นต้น
ที่ประชุมรับทราบ
1.5 สรุปผลการจัดโครงการ Basic teaching รุ่นที่ 18 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน ได้จัดโครงการ Basic teaching รุน่ ที่ 18 ระหว่างวันที่
26-28 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา นัน ฝ่ายเลขาขอสรุปการจัด
โครงการดังกล่าว ดังนี
1. อาจารย์ใหม่ท่เี ข้าร่วมอบรม จ้านวน 76 คน
2. โครงการ Basic teaching รุน่ ที่ 18 มีการจัดกิจกรรมดังนี
2.1 วันที่ 26 ตุลาคม 2555
- บรรยายในหัวข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการเรียนรูเ้ พื่อเตรียมเข้าสูอ่ าเซียน
โดย รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและการเงิน
- บรรยายในหัวข้อ จิตวิทยาการเรียนรูแ้ ละการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดย รศ.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
- บรรยายในหัวข้อ การเขียนวัตถุประสงค์การศึกษา โดย รศ.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
- บรรยายในหัวข้อ การเรียนแผนการสอน โดย รศ.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
2.2 วันที่ 27 ตุลาคม 2555
- บรรยายในหัวข้อ การเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
โดย รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต

-บรรยายในหัวข้อ การวัดและการประเมินผล โดย อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
- บรรยายในหัวข้อ การฝึกการเขียนแผนการสอน
โดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์ และรศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
2.3 วันที่ 28 ตุลาคม 2555
- บรรยายในหัวข้อ “เพราะเราคือครู” โดย รศ.วิลาวัณย์ เจริญจิระตระกูล
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตั ิการสอน
3. การประเมินผลโครงการ Basic teaching รุน่ ที่ 18 มีผตู้ อบแบบประเมิน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
77.14 ผลการประเมินอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี
สรุปผลความพึงพอใจโครงการอบรมหลักสูตร การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 18
วันที่ 26-28 ตุลาคม 2555
ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย
ประเด็นความคิดเห็น
ที่สุด
มาก
กลาง
น้อย
ที่สุด
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1. ท่านคิดว่าการอบรมครัง้ นี้ โดยภาพรวมทาให้ผเู้ ข้าอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้เพียงใด
1.1 เห็นความส้าคัญของกระบวนการเรียน
การสอนและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
27
21
6
ประสิทธิผล
(50)
(39)
(11)
0
0
4.39
21
29
3
1
1.2 ได้รับความรูใ้ นเรื่องทักษะการสอน
(39)
(54)
(6)
(2)
0
4.30
1.3 น้าความรูท้ ี่ได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
22
27
4
1
สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
(41)
(50)
(7)
(2)
0
4.30
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33

แปลผล

มาก
มาก
มาก
มาก

2 ท่านคิดว่าหัวข้อวิชาต่างๆ ที่กาหนดในการอบรมครั้งนี้มปี ระโยชน์และคุณค่าต่อการนาไปใช้ในการเรียนการสอนเพียงใด

2.1 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
2.2 แผนการสอนทีส่ อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
2.3 การวัดและประเมินผล
2.4 ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอนที่
เชื่อมโยง TQF/ มคอ.

19
(35)
6
(11)
9
(17)
7
(13)

33
(61)
32
(59)
30
(57)
33
(61)

2
(4)
15
(28)
10
(19)
10
(19)

0
(0)
1
(2)
4
(8)
4
(8)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

4.31

มาก

3.80

มาก

3.83

มาก

3.80

มาก

2.5 เตรียมการสอน

13
(25)

28
(53)

10
(19)

16
(31)

24
(47)

11
(22)

10
(19)
13
(24)
9
(17)
11
(21)
7
(13)
10
(19)
11
(20)

36
(67)
30
(56)
24
(45)
28
(53)
25
(46)
26
(48)
18
(33)

8
(15)
11
(20)
12
(23)
14
(26)
13
(24)
15
(28)
16
(30)

2
(4)

0
(0)

0
0
(0)
(0)
คิดเป็นค่าเฉลี่ย
3 ประเมินความพึงพอใจในการดาเนินการจัดฝึกอบรมของคณะกรรมการจัดฝึกอบรมครั้งนี้
2.6 ฝึกปฏิบัติการสอน

3.1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
3.2 ประโยชน์ของเอกสารที่ได้รับ
3.3 ระยะเวลาการอบรมตลอดทังหลักสูตร
3.4 โสตทัศนูปกรณ์
3.5 การติดต่อแจ้งข่าวสารการฝึกอบรม
3.6 การด้าเนินงานและประสานงานของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
3.7 อาหารและเครื่องดืม่

ผลการประเมินอยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ย = 4.50-5.00 มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย = 3.50-4.49 มาก
คะแนนเฉลี่ย = 2.50-3.49 ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย = 1.50-2.49 น้อย
คะแนนเฉลี่ย = 1.00-1.49 น้อยที่สดุ

3.98

มาก

4.10
3.97

มาก
มาก

4.04

มาก

4.04

มาก

3.57

มาก

3.94

มาก

3.54

มาก

0
0
(0)
(0)
0
0
(0)
(0)
4
4
(8)
(8)
0
0
(0)
(0)
8
1
(15)
(2)
3
0
(6)
(0)
7
2
(13)
(4)
คิดเป็นค่าเฉลี่ย

3.80

มาก

3.54
3.78

มาก
มาก

คิดเป็นค่าเฉลี่ยทั้งหมด

4.03

มาก

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

หัวข้อที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรม
1. การท้าวิจัยระหว่างสาขาและการเขียนภาระงานด้วยระบบการประเมิน
2. การขอต้าแหน่งทางวิชาการ
3. เทคนิคการสอน/การเลือกใช้สื่อการสอน
4. การออกข้อสอบ การวัดการประเมินผล
5. พฤติกรรมที่เหมาะสมของอาจารย์
6. การสร้างแบบเรียน
7. การเขียน มคอ. 3,4,6,7
8. ทักษะการพูด
9. กลยุทธในการผนวกคุณลักษณะพึงประสงค์กับเนือหาวิชาและการประเมินผล
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอบรม
1. อยากให้จัดต่อไป/อยากขอบคุณทุกๆ ท่านที่ท้าให้โครงการครังนีเกิด/ด้าเนิน/จบลงอย่างสวยงาม
2. อยากให้เพิ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
3. แนวการสอน เทคนิคครอบคลุมดี
4. การจัดท้าแผนการสอนยังน้อยอยู่
5. อยากให้คณะมีเป็นกฎเกณฑ์ว่าควรมี อาจารย์พ่เี ลียงส้าหรับแนะน้าและสอนงานแก่อาจารย์ใหม่
6. ควรจัดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนที่ไม่ก ระชั นชิดกับช่วงเปิดภาคการศึกษา และควรให้เวลาในการ
เตรียมการสอน
7. อาจารย์บางท่านได้อบรมที่คณะแพทย์แล้วเรื่องส่วนใหญ่ซา้ เดิม ท้าให้เสียเวลาในการท้างานมาก
เกินไป เรื่องบางเรื่องทีโ่ ดน Comment บางครังไม่สามารถน้ามาปฏิบัตได้จริงในการสอนนักศึกษา
แพทย์ เพราะอาจารย์บางท่านเป็นอาจารย์ใหม่ทย่ี ังไม่เริ่มสอน
ที่ประชุมรับทราบ และได้มีการอภิปรายเพิม่ เติมว่า น่าจะมีการหารือมหาวิทยาลัยว่า การเข้ารับการ
อบรม basic teaching ของมหาวิทยาลัย อาจมีขอ้ ยกเว้นให้อาจารย์ท่เี ข้าอบรมระดับคณะในหลักสูตร
ที่เทียบเท่า หรือสูงกว่าที่มหาวิทยาลัยด้าเนินการ และโครงการ Basic teaching ของมหาวิทยาลัย
ควรเพิ่มประเด็นการสร้างความเป็นเครือข่าย และเพิ่มกิจกรรมสัมพันธ์ให้มากขึน

1.6 การจัดอบรมการใช้ LMS@PSU

ศู น ย์ สื่ อ การเรี ย นรู้ มี ก้ า หนดจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการใช้ ง านระบบ
LMS@PSU ขันพื นฐาน ในวั น ที่ 23 พฤศจิก ายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้ องปฏิบั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ 101 ศู น ย์ ค อมพวเตอร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ การอบรมจะเน้ น การใช้ เ ทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต และระบบ LMS@PSU ของมหาวิทยาลัย ในการสร้างระบบการเรียนรู้และกระบวนการ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย การอบรมครังนีผู้เข้าร่วมจะได้ให้ความรู้และแนวคิดในการใช้เทคโนโลยี
การเรียนการสอน ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ LMS@PSU การสร้างเอกสาร/เว็บไซด์ ความรู้การ
หาข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้ผเู้ ข้าอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์พืนฐานในการใช้
ระบบ LMS@PSU ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งขณะนีมีผสู้ นใจสมัครเข้ารับการ
อบรมเต็ม จ้านวนแล้ว คื อ 25 คน ทางศูนย์สื่อการเรีย นรู้ จึงจะจัดการอบรมรอบที่ 2 ในวัน ที่ 20
ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105
ที่ประชุมรับทราบ
1.7 การจัดอบรมการสร้างสื่อ

ศูนย์สื่อการเรียนรู้ มีก้าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการสอน:
PowerPoint design and PDF ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิก ายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. นัน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทังนีเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยี การสร้างสื่อการสอนที่มีปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นรูปแบบที่สามารถท้าให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ รวมทังท้าให้ผู้เรียนสามารถใช้ส่ือเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้แนวคิดในการ
สร้างสื่อให้เหมาะสมกับบทเรียนและเทคนิคการสอน การออกแบบกราฟิก การเลือกใช้ฟอนต์อังษร
การใช้ภาพประกอบ การใช้วีดีโอประกอบ รวมถึงการใช้ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถ
ในการสร้าง animation และ interactive media ที่ใช้และเข้าใจได้ง่าย ท้าให้สื่อการสอนมีความน่าสนใจ
มากขึน ซึ่งขณะนีมีผูสนใจสมัครเข้ารับการอบรมเต็มจ้านวนแล้ว คือ 25 คน ทางศูนย์สื่ อการเรียนรู้
จึงจะจัด การอบรมรอบที่ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 105
ทีป่ ระชุมรับทราบ

1.8 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3
ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ ุก 2 เดือน นัน ส้าหรับครังที่
3 จะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “วิจัยในชันเรียน....ง่ายนิดเดียว” น้าเสวนาโดยผศ. ดร.กร ศรเลิศ
ล้าวานิช ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 11.00-13.00 น. โดยเริ่มเสวนา 11.30 น. (ส้าหรับวิทยาเขต
หาดใหญ่เชิญร่วมรับประทานอาหาร เวลา 11.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม LRC 3 ชัน 9 ศูนย์สื่อการเรียนรู)้
ที่ประชุมรับทราบ1.9 การจัดโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ศึกษาทั่วไป เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย
ประธานแจ้งให้ทราบว่าเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้ตอนล่างร่วมกับเครือข่ายบัณฑิต
อุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ศึกษาทั่วไป เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติ
ไทย ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมประกายเพชร 2 โรงแรมไดมอนด์ ซึ่งได้รับงบประมาณจาก
เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 100,000 บาท เป็นผู้เข้าร่วมจากเครือข่าย 20 คน และ
จากม.สงขลานครินทร์ 20 คน นอกจากนีมหาวิทยาลัยได้ จัดสรรงบประมาณจากศูนย์สื่อการเรียนรู้ จ้านวน
30,000 บาท เพิ่มเติม เพื่อให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอี ก จ้านวน 20 คน รวม
จ้านวนผู้เข้าร่วม 60 คน
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555
จากการเวียนรับรองรายงานการประชุมครังที่ 3/2555 เมือ่ วันที่ 10 กันยายน 2555 ปรากฎว่าไม่มีขอ้
ทักท้วงใดๆ จากกรรมการ เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาพี้นฐาน และการทาบทาม
คณะอนุกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาอาจารย์
จากการที่ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ มี ก ารทาบทามคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นานวั ต กรรมการเรี ย นรู้ แ ละ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาอาจารย์แล้วนัน ฝ่ายเลขานุการขอรายงานความคืบหน้าของการทาบทาม
อนุกรรมการทังสองชุดดังนี

1. คณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มีรายชื่อดังต่อไปนี















ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา เชาวนาศัย
รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.สุวิทย์ สุวรรณโณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนะ พิธพรชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ กาละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญู ศรีเดช
ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
อาจารย์สุณีย์ หวันเหล็ม
นายศุภวัชร์ มาลานนท์
นายชัยมนัส ลีงาล่าห์
นางสาวอรุณศรี รัตนญา
คุณสันติ แซ่เต็ง

คณะแพทยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะเภสัชศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการจัดตังคณะสัตวแพทย์
คณะนิติศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะการแพทย์แผนไทย

2. คณะอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน มีรายชื่อดังต่อไปนี
 รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล

คณะแพทยศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิยา เกาศล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ดร.กิติพล นวลทอง

คณะวิทยาศาสตร์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

คณะพยาบาลศาสตร์

 ดร.วัชรวดี ลิม่ สกุล

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 รองศาสตราจารย์สุวิมล เขียวแก้ว

เขตการศึกษาตรัง

 นางสาวสินีนาฎ บุญช่วย

กองบริการการศึกษา

3. คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาพีนฐาน ซึง่ ได้มีการแต่งตังเรียบร้อยแล้ว
ดังนี






ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนาการเรียนการสอน
รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญภา ชิระมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ










รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ธนาวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรยี ์ วสุพงศ์อัยยะ
นายสุธน ไชยสุวรรณ
อาจารย์ชุติมา สว่างวารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร จิโรจน์กุล
นางสาวพัชรา รัตนคช
นางฐานิตา ลอยวิรัตน์
ว่าที่ ร.ต. หญิงสาวิตรี ตาละตา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ประชุมรับทราบ และได้มีขอ้ เสนอเพิ่มเติมดังนี
1. คณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
เห็ นชอบให้ประธานประสาน ผศ.นพ. สิทธิโชค อนัน ตเสรี เพื่อ หารือ เกี่ยวกับผู้ที่จะท้าหน้าที่เป็ น
ประธานอนุกรรมการ (เนื่องจากอ.สิทธิโชคได้แจ้งว่ามีภาระงานมากในช่วงนี ขอให้หาผู้รับผิดชอบแทน
ไปก่อน) เพื่อจะได้ด้าเนินการแต่งตังค้าสั่งแต่งตังอนุกรรมการ ต่อไป
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
ให้แต่งตังเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติม โดยหัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์จะเป็น
ผู้เสนอชื่อ ผู้ที่จะท้ าหน้าเป็ น เลขาอนุ กรรมการ ส้าหรับ ผู้ช่วยเลขานุการทางศูน ย์สื่อ การเรียนรู้จ ะ
พิจารณาจัดสรรให้ ซึ่งหลังการประชุม รักษาการหัวหน้าศูนย์สื่อการเรียนรู้ได้ มอบหมายให้นางสาว
ชุติมา บินสัน ท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ส้าหรับอนุกรรมการด้านพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาพีนฐาน ได้มีการแต่งตังเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน
นอกจากนีที่ประชุมเห็นชอบให้เชิญรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะทุก
วิทยาเขตและคณะอนุกรรมการทัง 3 ฝ่าย เข้าประชุมหารือในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น. หรือวันที่
18 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 หรือ ห้องประชุม 210 เพื่อหารือวางแผน วางนโยบายและ
ก้าหนดทิศทางในการพัฒนาอาจารย์ต่อไป โดยมอบหมายให้งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์เป็นผู้ด้าเนินการ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
สื บ เนื่ อ งจากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการฯ ครั งที่ 3 เมื่ อ วั น ที่ 10 กั น ยายน 2555 ก้ า หนดให้ มี
คณะอนุกรรมการแต่ละชุดเพื่อก้าหนดเป้าหมายและแนวทางการด้าเนินงานในแต่ละด้านแล้วนัน ในการนี
ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ได้แจ้งให้ทราบว่า
อาจารย์อาจไม่ สามารถรับด้าเนินการในงาน เนื่องจากติดภาระกิจ ส่งผลงานเข้าประกวด True innovation
award 2012 ของบริษัท True cooperation และผลงานได้ผ่านเข้ารอบลึกเหลือ 5 ทีมสุดท้ายจาก 1,300 กว่า
ผลงาน ต้องลุ้นสุ ดยอดนวัตกรรม และทางรายการต้อ งมาถ่ายท้ า reality ที่ม หาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2555 ท้าให้ ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ต้องเตรียมงานหลายอย่าง พร้อมทังได้
วางแผนว่าต้องไปท้ารายการที่ กทม. เพิ่มเติม เพื่อให้งานสมบูรณ์ที่สุด จึงขอเว้นงานนีก่อนและ เสนอให้หา
ทาบทามท่านอื่นมาแทน
ประธานจึงขอหารือเกี่ยวกับแนวทางการด้าเนินงานของคณะกรรมการอีกครัง
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดหาประธานคนใหม่
หรือหาอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบแทน ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ไปก่อน

4.2 แนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการผลิตเรียน LMS@PSU 2556
ตามที่ มหาวิท ยาลั ย มีน โยบายให้ค ณาจารย์ ได้ มีก ารเรีย นการสอนโดยใช้ระบบ LMS@PSU เพื่ อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากขึน จึงได้มีการจัดสรรทุน
สนับสนุนให้รายวิชาที่มีการใช้ระบบ LMS@PSU เพื่อให้การจัดท้ารายวิชา โดยใช้ระบบ LMS มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด จึงเห็นควรก้าหนดเกณฑ์/แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุน
ประธานจึงขอให้กรรมการพิจารณาก้าหนดเกณฑ์/แนวทางจัดสรรทุนดังกล่าว
มติ ท่ี ป ระชุ ม ที่ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ป ระกาศทุ น สนับ สนุ น การผลิต บทเรีย น LMS@PSU ประจ้า ปี
งบประมาณ 2556 ตามประกาศเดิม และให้มีแบบประเมินส้าหรับผู้ทรงคุณวุฒิด้วย ส้าหรับการบิดจ่ายให้
เบิกจ่ายเพียง 1 งวด เมื่อ เมื่อภาควิชา/คณะ ส่งผลงานที่ตรวจรับโดยคณะกรรมการ พร้อมผลประเมิน

การจัดท้าบทเรียน LMS@PSU และส่งหลักฐานเป็นไฟล์ และแจ้ง URL ให้มหาวิทยาลัยแล้ว
4.3 การจัดประชุมวิชาการ The 2 nd PSU Education Conference
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถน้าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมวิชาการด้านการเรียนการสอนเป็นประจ้า
ทุกปี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยทัง 5 วิทยาเขตได้มีโอกาสรับฟังความรู้ที่
ทันสมัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกั น ซึ่งปีที่ผ่านมหาวิทยาลัยได้จัด ประชุมวิชาการ The First
PSU Education Conference ส้าหรับคณาจารย์ทัง 5 วิทยาเขต โดยครอบคลุมเนือหาเกี่ยวกับ การเรียนการ
สอนเพื่อให้นักศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่อย่างมีความสุข วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/น้าเสนอ
ผลงาน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ อาจารย์กับการสร้างดุลยภาพชีวิตของนักศึกษา และหลาก
สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษา
ดังนันประธานที่ประชุมจึงขอให้พจิ ารณาเกี่ยวกับ หัวข้อ เนือหา และก้าหนดวัน เวลาในการประชุม
ดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดประชุมวิชาการ The 2 nd PSU Education Conference
ประมาณวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556 ส้าหรับรายละเอียด ประธานอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์ด้านการ
เรียนการสอน (รศ. นพ. อานุภาพฯ) จะน้าไปหารือในอนุกรรมการฯ อีกครัง

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
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