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วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผานมาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมครบรอบวันสถาปนาคณะครุศาสตร 
เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยทั้งหมด 9 กิจกรรมประกอบดวย
การทำบุญตักบาตร. ปลูกตนพยุงตนไมประจำคณะฯ บรรยายวิชาการการขับเคลื่อน. STEM EDUCATION IN GMS. 
การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการโดยใช KAHOOT กิจกรรมรักษภาษาไทย. กิจกรรมTALENT การแขงขันฟุตบอล 7 คน. 
รอบรองและชิงชนะเลิศ. การแขงขันฟุตซอล และประชุมความรวมมือทางวิชาการกับ. สสวท 

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดโครงการจัดการองคความรู (KM) ครุศาสตร ครั้งที่ 1 
ประจำเดือนตุลาคม 2559 เรื่อง "การจัดทำวารสารและการจัดทำ AFTER ACTION REVIEW (AAR) " ณ หองประชุม
ทางไกล ชั้น 2 ฯลฯ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร จำนวน 40 คน และอาจารยจากภายนอก 2 ทาน คือ 
ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีออน อาจารยประจำภาควิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และดร.มานิตย อาษานอก 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดทำวารสาร

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา  16.00 น. รศ. ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
นำคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม นอมเกลาฯ รำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โรงยิม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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วันที่ 22 ตุลาคม 2559 งานศูนยฝกประสบการณและพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดำเนินจัด
โครงการฝกประสบการณและพัฒนาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน) 
โดยมี ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝายบริหารและแผน มาเปนประธานในพิธี กลาวรายงานโดยอาจารย ภาวดี  พันธรักษ 
ผูชวยคณบดีฝายศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู กิจกรรมดังกลาว เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ไดเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางและระเบียบขอบังคับ กอนฝกประสบการณวิชาชีพครู และเขาใจในบทบาทหนาที่ของการฝกประสบการณวิชาชีพครู

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 สาขาวิชาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 
โดย รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม เปนประธานในพิธี และผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณนอย มาเปน
วิทยากรพิเศษ จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดจัดขึ้น ณ หองประชุมทางไกล 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 31 ตุลาคม 2559   งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน  คณะครุศาสตร   ไดดำเนินโครงการ
บริหารจัดการ  คณะ ครุศาสตร  มหาวิทยาลัย
นครพนม : การประชุมถายทอดแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติ  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหผูบริหารถายทอดวิสัยทัศน  การดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อใหพันธกิจ และยุทธศาสตรของคณะบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด โดย
โครงการจัดขึ้น ณ หองประชุมทางไกล  ชั้น 2  อาคารจตุรวิทย  คณะครุศาสตร มีบุคลากรในคณะทั้ง ผูบริหาร อาจารย 
และเจาหนาที่ ในคณะครุศาสตร เขารวมโครงการจำนวน 75 คน 
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วันที่ 16 พฤศจิกายน 59 มหาวิทยาลัยนครพนม รวมกับ โรงพยาบาลนครพนม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศลและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการสภา พรอมดวย 
นายแพทยยุทธชัย ตริสกุล ผูอำนวยการโรงพยาบาลนครพนม รวมเปนประธานในพิธีเปด ซึ่งกอนที่จะเริ่มกิจกรรมบริจาค
โลหิตนั้น คณะผูบริหาร   คณาจารย   เจาหนาที่มหาวิทยาลัยนครพนม และโรงพยาบาลนครพนม พรอมดวยคณะครู  
นักเรียนโรงเรียนศรีบัวบาน และโรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ) รวมกันขับรองเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อนอม
รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร และการบริจาคโลหิตในวันนี้ ไดรับความสนใจจากผูที่มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเปนจำนวนมาก ณ หองประชุม
พนมศิลป  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 9 และ16 พฤศจิกายน 59 ฝายศูนยฝกประสบการณและพัฒนาวิชาชีพครูไดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและ
จิตอาสาธารณะเพื่อถวายอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และลานพนมนาคา โดยนักศึกษาชั้นป 
ที่ 2 สาขาวิชาสังคมศึกษา ,สาขาวิชาวิทยาศาสตร , สาขาวิชาคอมพิวเตอร และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม รวมกันทำความสะอาด
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วันที่ 16 พฤศจิกายน 59 ศูนยฝกประสบการณและพัฒนาวิชาชีพครูไดจัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให
กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ชั้นปที่ 2 จำนวน 500 คน โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธ
รินทร อาจารยกัลยาณี มวงไทย  อาจารยวรรณธิภา อุนารัตน  อาจารยสุทธิลักษณ  สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารยภาวดี  พันธรักษ 
เปนคณะวิทยากร ใหความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาและมีการทำกิจกรรมรวมกันคือ  กิจกรรมตอ
กระดาษเสริมสรางความสามัคคีภายในกลุม, กิจกรรมการฝกเขียนโครงการ โดยใชกระบวนการ PDCA  และตอบคำถาม
ผานโปรแกรม Kahoot เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 59 คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2/2559 ณ หองประชุมทางไกล อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยมี รศ.ดร. ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  เปนประธานในการประชุมครั้งนี้ 
เพื่อเตรียมความพรอม ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ ทางพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคในการพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา 2558 ในระหวางวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ วิทยาลัย
การทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
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วันที่ 1 ธันวาคม 2559คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรม Faculty Learning Community  (FLC)  
เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ  เวลา  14.00 น.  ณ  หองประชุมทางไกล ช ั้น 2  คณะครุศาสตร 
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต ชูกำแพง เปนประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และมีวิทยากร 2 ทาน คือ อาจารยดร.ปยาภรณ 
พุมแกว , อาจารย ดร. ณัฐกิตติ์  สวัสดิ์ไธสง  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  และคณาจารยคณะครุศาสตร  ไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ   และการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใชโรงเรียน
สุขภาวะเปนฐานภายใตความรวมมือระหวางคุรุสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) โดยโรงเรียน
สุขภาวะเปนแหลงเรียนรูดานวิชาการ ดานคุณลักษณะความเปนครู และฝกประสบการณวิชาชีพครู

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ NPU Challenge Day 2016 
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา  ณ โรงยิมเนเซี่ยม 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยไดรับความรวมมือจาก ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา จาก 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ 
วิทยาลัยการบินนานาชาติ สถาบันวิจัย และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนมเขารวมกิจกรรมดังกลาว
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วันที่ 9 ธันวาคม 59 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2558 ณ หองประชุมทางไกล คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
เพื่อเตรียมความพรอมพิธีการตางๆ และการฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2559 ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝายบริหารและแผน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
เปนประธานในการประชุมเตรียมความพรอมในครั้งนี้

วันที่ 10-11 ธันวาคม 59 คณะอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ไดเขารวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนอยางสรางสรรคสำหรับเด็กปฐมวัย"  ณ หองประชุม
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม โดยมี อาจารยชุลีกร เลิศประเสริฐ อาจารยประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนวิทยากรอบรมใหแก นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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วันที่ 12 ธันวาคม 59 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา 2558 ณ โรงยิมนีเซียม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดย รศ.ดร.ชวลิต  
ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนประธานและกลาวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของมหาบัณฑิต
และบัณฑิต ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 13 และ14 ธันวาคม 59 มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปการศึกษา 2558 
ณ ศูนยการประชุมศรีประชุมศรีโคตรบูรณ วิทยาลัยทองเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณาจารย 
เจาหนาที่ และบัณฑิต มหาบัณฑิต จากคณะฯ และวิทยาลัย ตางๆ เขาฝกซอมในสถานที่จริง
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วันที่ 16 ธันวาคม 59 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ให สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปการศึกษา 2558 โดยมีศาสตราจารยพิเศษภาวิช  ทองโรจน นายกสภา
มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารยประวิต เอราวรรณ รักษาราชการแทนอธิการบดี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย 
เจาหนาที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกลเคียงเฝา ฯ รับเสด็จ สำหรับ
ปการศึกษา 2558 มีผูไดรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ราย คือ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ และพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม 
จำนวน 3 ราย ไดแก พระเทพวรมุนี สาขาศาสนา พลตรี อรรถ  สิงหัษฐิต สาขารัฐศาสตร นายชาญยุทธ อุปพงษ สาขา
เศรษฐศาสตร และมีผูสำเร็จการศึกษา ไดรับอนุมัติปริญญาในระดับตางๆ ดังนี้ ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 134 คน และ
ปริญญาบัณฑิต จำนวน 1,570 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,704 คน
          โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งวา  “บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน ยอมมี
ความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงใครจะกลาวถึงวิธีการทำงาน ใหทานทั้งหลายไดพิจารณา 
เบื้องตน ไมวาจะทำงานใด ตองมีการวางแผนงานอยางรอบคอบกอน เพื่อใหงานมีระบบระเบียบและมีขั้นตอนการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ตอจากนั้น ก็ลงมือปฏิบัติใหถูกตรงตามแผนงาน ถูกตองตามหลักวิชาและตามเหตุตามผล หากเปนงานที่รวมกัน
ปฏิบัติหลายคนหลายฝาย แตละคนแตละฝายก็ตองรับผิดชอบงานในสวนของตนอยางเต็มกำลังความสามารถ และรวมมือ
ประสานงานกัน โดยมุงประโยชนของงานเปนเปาหมายสูงสุด ขอสำคัญ จะตองติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ เพื่อให
สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที และปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งๆ ขึ้นได จึงขอใหบัณฑิตทุกคนเอาใจใสฝก
ฝนตนเอง ใหทำงานตามวิธีการดังที่กลาวไดอยางคลองแคลวชำนิชำนาญ จะไดสามารถปฏิบัติงานทุกอยางใหสำเร็จผลอยาง
มีประสิทธิภาพ ไดผลงานที่มีคุณภาพและเปนประโยชนสูงสุด”
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เกร็ดความรู้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิค FA (Facilitator Teachnic)

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น มีเทคนิคและนวัตกรรมการสอนอยูมากมาย เชน
1. เปนผูจัดการ (Manager) เปนผูกำหนดบทบาทใหนักเรียนทุกคนไดมีสวนเขารวมทำกิจกรรม แบงกลุม หรือจับคู 
เปนผูมอบหมายงานหนาที่ความรับผิดชอบแก นักเรียนทุกคน จัดการให ทุกคนไดทำงานที่เหมาะสมกับความสามารถ
และความสนใจของตน
2. เปนผูรวมทำกิจกรรม (An active participant) เขารวมทำกิจกรรมในกลุมจริง ๆ พรอมทั้งให ความคิดและความเห็น
หรือเชื่อมโยงประสบการณสวนตัวของนักเรียนขณะทำกิจกรรม
3. เปนผูชวยเหลือและแหลงวิทยาการ (Helper and resource) คอยใหคำตอบเมื่อนักเรียน ตองการความชวยเหลือ
ทางวิชาการ ตัวอยาง เชน คำศัพทหรือไวยากรณการใหขอมูลหรือความรู ในขณะที่นักเรียนตองการ ซึ่งจะชวยทำให
การเรียนรูมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4. เปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ชวยสนับสนุนดานสื่ออุปกรณ หรือใหคำแนะนำที่ชวย
กระตุนใหนักเรียนสนใจเขารวมกิจกรรมหรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง
5. เปนผูติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมากนที่จะสงตอไปให นักเรียนผลิตขึ้นมากอน
ที่จะสงตอไปใหนักเรียนคนอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความถูกตอง ของคำศัพท ไวยากรณ การแกคำผิด อาจจะทำได
ทั้งกอนทำกิจกรรม หรือบางกิจกรรมอาจจะ แกทีหลังได

จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 จากเดิมที่ครูเปนศูนยกลางการจัดการเรียน
การสอน ( teacher-centered) มาสูผูเรียนเปนสำคัญ (student-centered) ปจจุบันกาวเขาสูยุคดิจิทัล ( digital era) 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศการเขาถึงขอมูลความรูและเรื่องราวตางๆที่ผูเรียนสามารถคนควาเรียนรูไดดวย
ตัวเอง ครูจึงไมใชผูรูของผูเรียนอีกตอไป ครูจึงตองเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน ( teacher) มาเปนผูอำนวยการเรียนรู 
( facilitator) โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมายมหาศาลที่ไมอาจเรียนรูไดหมดครูในยุคดิจิทัล
ไมจำเปนตองเปนคนที่มีความรู เกงที่สุดหรือประสบการณมากที่สุด แตตองเปนผูที่ “เขาใจ”และ “เขาถึง” ผูเรียนผาน
การถาม การฟง การสังเกต การสังเคราะหขอมูล สรางความไววางใจ ความรูสึกมั่นใจและแรงบันดาลใจ ในการที่จะเรียน
รูและพัฒนาตนเองใหกับศิษย บทบาทใหมของครูผูสอนคือการเปนผูอำนวยการเรียนรู มีดังนี้

* เปนผูจัดบรรยากาศการเรียนรู เชน การจัดชั้นเรียน สื่อ / วัสดุอุปกรณแสงสวาง ระบบเสียง
* เปนผูแนะแนวทางการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดคนควาหาความรูและสรางความรูดวยตนเองไดเต็มศักยภาพ
* เปนผูเสริมแรงหรือสรางแรงบันดาลใจ เพื่อใหผูเรียนมั่นใจและพัฒนาตนเองเห็นคุณคาและความหมายของการเรียนรู
* เปนผูใชคำถามเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน
* เปนผูประเมิน ใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เพื่อใหผูเรียนทราบผลการเรียนรูของตน
* เปนผูเรียนรูไปพรอมกับศิษย ในการศึกษาความรูเรื่องใหม ๆ หรือพัฒนานวัตกรรม
* เปนผูวิจัย ศึกษาปญหาในชั้นเรียนและแกปญหาโดยการท าวิจัยปฏิบัติการ



คุณสมบัติของผูอำนวยการเรียนรู
1. ครูเตรียมประเด็นในการกระตุนความสนใจผูเรียน
2. ครูเปดโอกาสใหเด็กคนหาความรูจากแหลงที่ตนเองสนใจ และครูคอยชวยใหคำแนะนำ
3. ครูชวยแนะนำวิธีการคนควาหาความรู กระตุนใหผูเรียนพัฒนาการทำงานของตน
4. ครูกระตุนใหผูเรียนเกิดคำถามแหงการเรียนรู และคนหาคำตอบของคำถามนั้น
5. ครูชวยผูเรียนเรียนรูสอนคน, ฝกทักษะสรางแรงบันดาลใจและทักษะการเรียนรู
6. เนนการออกแบบการเรียนรูรวมกัน ครูทำงานเปนทีม บูรณาการวิชาที่สอนรวมกัน
7. การสอบเนนการประเมินทักษะและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
8. การวัดผลเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนจนเต็มศักยภาพ
ทักษะสำคัญของครูผูจะทำหนาที่เปนผูอำนวยการเรียนรู
ครูผูเปนผูอำนวยการเรียนรูเปรียบเสมือนกระจกเงาใหนักเรียนสะทอนตัวตน เกิดการตระหนักรู คนพบตนเอง และกาวขาม
พนกับดักการเรียนรู ทักษะสำคัญในการเปนผูอำนวยการการเรียนรูของครู มีดังนี้
1) การใชคำถาม การใชคำถามที่ดีจะทำใหนักเรียนเขาใจตนเองอยากเปลี่ยนแปลงตนเองและมีเปาหมายในการเรียนรูมากขึ้น
2) การรับฟงอยางตั้งใจ คือ การฟงความสนใจในเรื่องที่นักเรียนสื่อสาร ไมขัดจังหวะไมสอดแทรก หรือแสดงความคิดเห็น
ใด ๆ ที่เปนอุปสรรคในการน าเสนอความรูของนักเรียน การแสดงความสนใจฟง จะทำใหนักเรียนรูสึกผอนคลายและเชื่อมั่น
ในตัวเองมากขึ้น
3) การใหขอมูลปอนกลับ ควรใชภาษาเชิงบวก และใหขอคิดที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน เชน ชื่นชม
ขอดี จูงใจใหนักเรียนเห็นขอดีของตัวเอง และคิดวาการแกไขปรับปรุงการเรียนรูเปนเรื่องทาทายความสามารถครูกับการ
ใชนวัตกรรม
การศึกษามีความเปนพลวัต (Dynamics) ครูจึงมีความจำเปนที่ตองสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูอยูเสมอ 
ดังนั้นครูจึงควรศึกษาและใชนวัตกรรม ทั้งที่เปนนวัตกรรมรวมสมัยและนวัตกรรมตามบริบท เมื่อใชจนเกิดความชำนาญ 
ครูก็จะสามารถเปน “ผูสราง” นวัตกรรมการเรียนรูดวยตนเองได นวัตกรรม ( Innovation) หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดขึ้นจาก
การใชความรู และความคิดสรางสรรคในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนผลิตภัณฑใหม บริการใหมหรือกระบวนการ
ใหม ที่กอใหเกิดประโยชน
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The International English Language Testing System หรือที่เรารูจักกันในนาม IELTS เปนขอสอบที่ถูกออก
แบบมาเพื่อประมวลความรูทางภาษาอังกฤษ ในทักษะการฟง พูด อานและเขียน ตัวขอสอบ แบงออกเปน 4 part ใน
แตละ part มีขอสอบในแบบตาง ๆ ทั้งแบบตัวเลือก เติมคำ หรือการอธิบายแผนผัง บางคนสอบ IELTS เพราะตองไป
ทำงานตางประเทศ และบางคนตองสอบ เพราะตองไปเรียนตอ ไมวาจะในหรือตางประเทศ  หลายคนอาจจะคิดวาการ
สอบ IELTS นั้นนากลัว กวาจะไดคะแนนแตะ band 7 นั้นยากเย็นแสนเข็ญ แตจริง ๆ แลว ถาเราหมั่นฝกฝนบอย ๆ  
ความฝนที่จะไดคะแนนที่ตั้งเปาไวก็ไมไกลเกินจริง และวันนี้เราก็มี 6 วิธี ที่พิสูจนมาแลววาชวยในการทำขอสอบ มาให
ทดลองทำกัน

1. ฟงใหออกทุกสำเนียง
คุณรูหรือไมวา ในขอสอบ IELTS เขาใหฟงรอบเดียว!? สำเนียงภาษาอังกฤษที่ใชในการสอบจะมาจากประเทศเจาของภาษา
หลากหลายสำเนียง เชน North America, Australia, New Zealand, Britain เปนตน ถาคุณมีความสามารถที่จะฟง
ภาษาอังกฤษจากสำเนียงที่แตกตางออกไปได ก็สบายเลยคะ ดังนั้น ลองฝกทักษะการฟงของคุณเยอะ ๆ ไมวาจะเปน
จากคลิปตาง ๆ จาก Youtube หนัง (ปด subtitle) หรือชองขาวภาษาอังกฤษ

2. อานคำสั่งใหดี
ถาในขอสอบการฟง คำสั่งบอกใหคุณ  Complete a sentence using NO MORE THAN TWO WORDS การเลือกใช
คำที่ถูกตอง เชน leather coat แทนที่จะใชคำวา coat made of leather ก็จะชวยใหคุณไดคะแนนเพิ่มขึ้น เพราะถา
เขียนคำเกินที่โจทยบอก แนนอนวาจะตองมีผลตอคะแนน และในขอสอบเขียน ลองอานใหดี วาโจทยตองการกี่คำ เชน 
ถาคำสั่งบอก 150 words สำหรับ Task 1 เราก็ควรจะเขียนใหอยูใน 150 คำ วิธีงาย ๆ ลองฝกเขียนใหอยูในจำนวนคำที่
กำหนด

3. ซอมทำ พรอมตั้งเวลา
ขอสอบการฟงใชเวลาทั้งหมด 40 นาที – คุณจะมีเวลาฟง 30 นาทีและมีเวลาเขียนคำตอบลงกระดาษ อีกแค 10 นาที 
ดังนั้น ลองตั้งเวลาขณะฝกทำแบบฝกหัด เพื่อหาจังหวะของตัวเอง การตั้งเวลาไมใชแคชวยใหเราทำขอสอบไดดีภายใตแรง
กดดัน แตยังชวยใหคุณรูจุดออนและจุดแข็งของตัวเองดวย เชน ถาคุณไมสามารถทำขอสองการอานเสร็จไดทันเวลา คุณ
ก็ควรฝกดานการอานเพิ่มเติม เชน หากตองการจำศัพทใหดีขึ้น ลองจดศัพทหรือประโยคสั้นๆ โดยแบงตามกลุมหรือธีม 
เชน คำศัพทเกี่ยวกับการศึกษา คำศัพทเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และคำศัพทเกี่ยวกับอาหาร เปนตน

4. พัฒนาเทคนิคของตัวเอง
เมื่อคุณรูวาแตละ part ของของสอบตองทำอะไร คุณก็จะสามารถพัฒนาเทคนิคของตัวเองที่ชวยทำขอสอบใหเร็วขึ้นได 
เชน ในการทำขอสอบการฟง อีกเทคนิคงาย ๆ คือ การขีดเสนใตคำที่เปน keyword เทคนิคนี้จะชวยใหคุณจดจออยูกับ
คำนั้น และสามารถจับคำไดจากบทสนทนา หรือถาคุณตองการทำขอสอบการเขียนแบบเร็ว ๆ ก็ลงไปอานคำถามกอน 
แลวคอยมาอานเนื้อหา ทั้งนี้ทั้งนั้น เทคนิคของแตละคนอาจจะแตกตางกัน วิธีหนึ่งอาจจะใชไดกับคนหนึ่ง แตใชไมไดกับ
อีกคนหนึ่ง ขอสำคัญคือ คุณตองหาวิธีที่เหมาะกับคุณ

เกร็ดความรู้วิธีเตรียมตัวก่อนสอบ IELTS



5. เขียนใหเหมือนเจาของภาษา
ปกติ การอานของเรามักมีผลกับการเขียนคะ ลองฝกอานเยอะ ๆ ไมวาจะเปนคูมือ โฆษณา นิตยสาร เรียงความ ประกาศ
หางาน บทความตาง ๆ หรือจะเปนรายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรม วิทยาศาสตร หรือเกี่ยวกับอะไรก็ไดบนโลกใบนี้ ขอใหเปน
ภาษาอังกฤษเถอะไดหมด หลังจากนั้น ลองฝกเขียนสัก 2-3 ประโยคโดยใชศัพทใหมที่ไดมา เมื่อเขียนเปนประโยคไดแลว 
ลองเขียนเปนยอหนาและประกอบใหเปน บทความสั้น ๆ 

6. หาเพื่อนรวมเรียน
ถาหาเพื่อนที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีกวาเราได นอกจากที่เขาจะชวยประเมินภาษาเราไดแลว ก็จะยิ่งเปนผลดีโดยเฉพาะ
กับการสอบพูดดวย เทคนิคงาย ๆ ลองซอมพูดกับเพื่อนและขอ feedback ดู จะเพิ่มเติมดวยการอัดเสียงของตัวเอง 
แลวมานั่งวิเคราะหดูก็ได วาเราพูดเร็วไปไหม พูดติดไหม หรือตอบตรงคำถามไหม มีคำศัพทไหนที่พูดแลวติดไหม หรือ
พูดรูเรื่องไหม การฝกพูดและปรับปรุงการพูด จะทำใหสมองเราเริ่มคิดเปนภาษาอังกฤษคะ

ขอบคุณแหลงขอมูล : British Council Thailand 
[https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/nailing-ielts]
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