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ภาคการศึกษาที่ 1/2555

งดการเรียนการสอน
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
(สอนชดเชย วันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2555)

ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2554

สวท.จัดประชุมเพื่อพัฒนา กลยุทธ์การสอน การประเมินผล
ในอดีต อาจารย์ที่สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่สอนโดยมีเป้าหมาย ให้นักศึกษามีความรู้ใน
วิชานั้นเป็นหลัก แต่หลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้
ออกประกาศกระทรวง เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่มุ่งเน้นจัดการ
เรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ผ ลการเรี ย น รู้
(Learning Outcome) ซึ่งกาหนดไว้เป็นมาตรฐาน
อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญ ญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุค คลและความและความรับผิ ดชอบ ด้านทัก ษะการวิเคราะห์ตั วเลข การสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาจารย์จึงมีความจาเป็นต้องหาความรู้ ประสบการณ์ ในการสอนวิชาที่รับผิ ดชอบ ให้ได้ผลการเรียนรู้
ตามที่หลักสูตรสาขานั้นกาหนด
การสอนเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่ต้องการนั้นผู้สอนจะต้องสร้างกลยุทธ์การสอน การประเมินผล ให้
เชื่ อ มโยงไปสู่ ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งการ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย โดยเฉพาะผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ด้ า นความรู้
มหาวิทยาลัยและสานักส่งเสริมวิชาการ ฯ เห็นความสาคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การ
เชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดผลและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 31 สิงหาคม
2555 ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 3 โดยมี รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และคณะ เป็นวิทยากรหลัก และมีวิทยากรร่วมจากรองคณบดีทุกคณะและ รองผู้อานวยการสานักส่ง เสริม
วิชาการ ฯ อีก 6 ท่าน ที่เคยเข้าร่วมประชุมในหัวข้อเดียวกัน ซึ่ง จัดโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เป็นวิทยากรร่วม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีคาสั่งให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนเข้าร่วมประชุม
คาดหวังว่า อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมประชุมจะมีความรู้ ความเข้าใจ ในการกาหนดกลยุทธ์การสอน การ
ประเมินผล เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกาหนด และเหนือสิ่งอื่นใด อาจารย์จะสามารถเขียนรายละเอียด
ของรายวิชาตามแบบที่ สกอ.กาหนด (มคอ.3 / มคอ.4) ได้อย่างมั่นใจ ถูกต้อง ปฏิบัติได้ โดยเฉพาะในหมวดที่ 4
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หัวข้อ วิธีการสอนและวิธีการประเมินผล
อย่างลืมนะครับ เรามีนัดกันวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นนัดที่สาคัญวันหนึ่งสาหรับอาชีพผู้สอน

ของแถม
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อใด ?
พิธีพระราชทานปริญ ญาบั ตรนั้ นเกิด ขึ้นครั้ง แรกใน
วั น ที่ 25 ตุ ล า ค ม พ . ศ . 2473 โ ด ย ท า ง จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็ จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินมาพระราชทานปริญญา
บัตรแก่เวชชบัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิต) ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ ตึกบัญชาการ (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ในปัจจุบัน) โดยทางมหาวิทยาลัยได้ส่ง หนัง สือไปยั ง
หน่วยงานต่าง ๆ 11 แห่ง เช่น กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สภากาชาดสยาม วชิรพยาบาล
มหามงกุฎราชวิทยาลัย ราชบัณฑิตยสภา และโรงเรียนกฎหมาย เป็นต้น โดยได้เชิญพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วมพระราชพิธีครั้งนี้ด้วย
โดยในงานพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนั้น มหาอามาตย์เอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิ
ยากร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยบัณฑิตพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานครุยกิตติมศักดิ์บัณฑิตชั้นโท หรือ มหาบัณฑิตในปัจจุบัน ทาง
วิทยาศาสตร์แก่พระยาภะรตราชา ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น และบัณฑิตชั้นเอก หรือ ดุษฎี
บัณฑิตในปัจจุบัน แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอ จี เอลลิส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในขณะนั้น หลั ง จากนั้น
พระองค์ทรงพระกรุณาพระราชทานปริญญาบัตรแก่เวชบัณฑิตจานวน 34 คน โดยสาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
2471 จานวน 18 คน ใน พ.ศ. 2472 จานวน 16 คน และพระราชทานพระบรมราโชวาท แล้วจึงเสด็จพระราช
ดาเนินกลับ
โดยหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนั้นเสร็จสิ้นแล้ว สภามหาวิทยาลัยได้เสนอให้กระทรวง
ธรรมการกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตว่า "มหาวิทยาลัยขอพระบรมราชานุญาตสงวนธรรมเนียมนี้ไว้ คือ
ถือว่าการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นการหน้าที่นั่ง หากเสด็จไม่ได้ก็จะเป็นการถวายปฏิญญาต่อพระบรมฉายา
สาทิสลักษณ์ และรับพระราชทานปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์" เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
ทราบแล้ว ก็พ ระราชทานพระบรมราชานุญ าตตามที่ม หาวิทยาลัยกราบบัง คมทูล ขอ ดัง นั้น พิ ธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรจึงเป็นธรรมเนียมสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย

