1. การเริ่มตนเรียนดวยตนเองใน มสธ.
วรชาติ อําไพ
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ

การเรียนตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ.เปนการเรียนดวยตนเองจากสื่อการเรียนแบบ
ประสมโดยไมมีชั้นเรียน ซึ่งแตกตางจากการเรียนแบบมีชั้นเรียนทีน่ ักศึกษาหลายทานมีความคุน เคย ดังนั้น
เพื่อความสําเร็จทางการเรียน นักศึกษาควรมีวิธีการเรียนที่ดีตั้งแตเริ่มตนการเรียน ตามสุภาษิตไทยที่วา “การ
เริ่มตนดีเทากับสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง ”
การเริ่มตนการเรียนที่ดีควรใหความสําคัญใน 2 เรื่องไดแก การรูจักมหาวิทยาลัยและการรูจักตนเอง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รูจักมหาวิทยาลัย
การรูจักมหาวิทยาลัยเปนสิ่งจําเปนที่จะประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะการมีขอมูล
กิจกรรมการเรียนซึ่งเพิ่มเขามาในชีวติ ประจําวันของนักศึกษาอยางถูกตอง จะชวยใหนักศึกษาสามารถนําไปวาง
แผนการดําเนินชีวิตใหมไดเปนอยางดี เรื่องสําคัญของมหาวิทยาลัยที่ควรทราบมีดวยกันหลายเรื่อง เชนระบบ
การเรียนการสอนทางไกล วิธีการเรียนดวยตนเอง ระบบการลงทะเบียนและสถานที่ติดตอกับมหาวิทยาลัย
1.1 ระบบการเรียนการสอนทางไกล
ระบบการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยใชถายทอดความรูใหกับนักศึกษาเรียกวาระบบการสอน
ทางไกล คือ การสอนที่ผูเรียนกับผูสอนอยูไ กลกัน แตสามารถมีกิจกรรมการสอนรวมกันไดโดยอาศัยสื่อประสม
เปนสื่อการสอนโดยผูเรียน ผูสอนมีโอกาสพบกันบาง ณ ศูนยบริการการศึกษาเทาที่จําเปน การเรียนรูสวนใหญ
เกิดขึ้นจากสื่อประสมที่ผูเรียนใชเรียนดวยตนเองในเวลาและสถานที่ท่สี ะดวก
นักศึกษาไมตองมาเขาชั้นเรียนประจําแตอาจารยผูสอนสามารถถายทอดความรูใหกบั ผูเรียนได
โดยผาน สื่อประสม ไดแกเอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงหรือ CD ประจําชุดวิชา เปน สื่อหลักและ
การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน web casting และการศึกษา
คนควาจากแหลงวิทยาการในชุมชนที่มหาวิทยาลัยจัดใหเปนสื่อเสริม
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1.2 วิธีการเรียนดวยตนเอง
วิธีการเรียนดวยตนเองเนนการเรียนจากสื่อหลัก และเสริมความรูเพิ่มเติมดวยสื่อเสริม
1.2.1 การเรียนจากสื่อหลัก ไดแก เอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ ประมวลสาระ คูมือ
การศึกษา เทปเสียงหรือ CD ประจําชุดวิชา ซึ่งเปนสื่อที่มหาวิทยาลัยใชในการถายทอดความรูและประสบการณ
ตาง ๆ ใหกับนักศึกษาโดยมีการบูรณาการเนื้อหาสาระไวเปนชุดวิชา แตละชุดวิชามี 15 หนวยการเรียน แตละ
หนวยการเรียนมีเนื้อหาสาระประมาณ 3-5 ตอน พรอมแบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลัง
เรียน นักศึกษาตองศึกษาครบทั้ง 15 หนวยการเรียน โดยใชเวลาในการศึกษา หนวยการเรียนละ 1 สัปดาห ใช
เวลาศึกษาหนวยละประมาณ 12-18 ชั่วโมง หรือ วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมงตอ 1 หนวยการเรียน
1.2.2 การเรียนจากสื่อเสริม ปจจุบันมหาวิทยาลัยจัด สือ่ เสริมใหนักศึกษาเลือกใชบริการ
หลายรูปแบบ เชน การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา การสอนเสริมนัดหมาย การสอนเสริมผานดาวเทียม
และการสอนเสริมทางinternet รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน เปนตน
การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา ไดแกการสอนเสริมในชุดวิชาที่มหาวิทยาลัย
พิจารณาแลววามีเนื้อหายาก มีผูลงทะเบียนจํานวนมาก รูปแบบการสอน สอนวิชาละ 2-3 ครั้งเปดสอนเฉพาะวัน
เสาร-อาทิตย ณ ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด นักศึกษาสามารถดูชุดวิชาทีเ่ ปดสอนและสถานที่สอนเสริม
ไดจากตารางสอนเสริมที่สงใหนกั ศึกษาทางไปรษณียแ ละทาง www.stou.ac.th
การสอนเสริมโดยการนัดหมาย มหาวิทยาลัยจะจัดสอนใหในจังหวัด ที่ไมมีการจัด
สอนเสริมประจําภาคการศึกษา และตองเปนชุดวิชาที่มกี ารจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น โดย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาดังกลาวแสดงความจํานงรวมกันไมนอ ยกวา 20 คน ผาน
ชมรมนักศึกษาหรือศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด
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การเตรียมตัวกอนเขารับการสอนเสริม
เพื่อใหการเขารับการสอนเสริมไดประโยชนอยางเต็มที่ขอใหนักศึกษาเตรียมตัวลวงหนา ดังนี้
1. ตรวจสอบตารางสอนเสริม
(1) การตรวจสอบชุดวิชา ใหตรวจสอบตารางสอนเสริมวาชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีการ เปดสอนเสริมหรือไม
(2) การตรวจสอบวันสอนเสริม ถามีชุดวิชาเปดสอนเสริมตามขอ (1) ขอใหตรวจสอบวัน/เดือน/ปที่มีการสอนเสริม และ
รายละเอียดอื่นๆ เชน จํานวนครั้งที่เปดสอน แตละครั้งสอนหนวยใดบาง
(3) การตรวจสอบสถานที่สอนเสริม เนื่องจากบางชุดวิชามหาวิทยาลัยจะเปดสอนเสริมเฉพาะบางศูนยบริการการศึกษา
ดังนั้น จึงขอใหนักศึกษาตรวจสอบดวยวาชุดวิชาตามขอ (1) มีการเปดสอนเสริม ณ ศูนยบริการการศึกษาที่นักศึกษาสะดวกจะ
ไปเขารับการสอนเสริมหรือไม
2. เตรียมตัวลวงหนา
(1) ศึกษาเอกสารการสอน เพื่อจะไดทราบแนวคิด วัตถุประสงคของเนื้อหาวิชา ตลอดจนควรทําแบบประเมินผลตนเอง
กอนเรียน พรอมทํากิจกรรมตาง ๆ ในแบบฝกปฏิบัติใหครบถวน
(2) ฟงรายการวิทยุกระจายเสียง ชมรายการวิทยุโทรทัศน และศึกษาเอกสารอานประกอบเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว
(3) รวบรวมปญหาขอสงสัยตาง ๆ (ถามี) เพื่อนําไปสอบถามอาจารยสอนเสริมในวันสอนเสริม

การสอนเสริมผาน INTERNET ( E- tutorial) มหาวิทยาลัยจะจัดสอนเฉพาะบาง ชุดวิชาที่มี
เนื้อหายาก นักศึกษาสามารถรับชมการสอนเสริมยอนหลังได ผาน www.stou.ac.th
วี ซี ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แทนการสอนเสริม) หรือ VCD สอนเสริม
โดยจัดทําเปนชุด ๆ ละ 1 ชุดวิชา ๆ ละ 2- 6 แผน มหาวิทยาลัยผลิตในชุดวิชาทีเ่ นื้อหายากและนักศึกษา
สอบไมผานจํานวนมาก รูปแบบ VCD มีวทิ ยากรบรรยาย เนื้อหาเนนใหความรูความเขาใจและทักษะการ
เรียนเฉพาะชุดวิชา
สําหรับรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน นักศึกษาสามารถเลือกรับฟงและ
รับชมไดตามวันเวลาที่ปรากฏในตารางออกอากาศซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสงใหนกั ศึกษาทุกคนทางไปรษณีย
นอกจากการเรียนดวยตนเองจากสื่อหลักและสื่อเสริมตาง ๆ ดังกลาวแลวกอนที่นกั ศึกษาจะ
สําเร็จการศึกษานักศึกษาทุกคนตองเขารับ การอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพ เปนชุดวิชาบังคับที่
นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนกอนสําเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดในภาค
การศึกษาสุดทายที่มีชุดวิชาเหลือ รวมชุดวิชาการอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพไมเกิน 3 ชุดวิชา โดย
นักศึกษาตองมาเขารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยประมาณ 4 - 5 วัน
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( มหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดแจง วัน เวลาและสถานที่ใหนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน
ในชุดวิชานี้ทราบอีกครั้งทางไปรษณีย )
1.3 ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การวัดและประเมินผลการเรียน มหาวิทยาลัยวัดผลโดยการสอบไลดวยขอสอบปรนัยและอัตนัย
ผลการสอบจะประเมินโดยระบบอิงเกณฑเปนหลัก นักศึกษาตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงถือวา
สอบผาน หากนักศึกษาสามารถทําคะแนนไดเกินรอยละ 76 ผลการสอบจะเปน เกียรตินิยม
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสามารถเขาสอบไลในภาคการศึกษาปกติ และสอบซอมในกรณีสอบ
ไลไมผานในภาคการศึกษาเดียวกันได ยกเวนภาคการศึกษาพิเศษจะไมมกี ารสอบซอม และจะประกาศผล
หลังการสอบประมาณ 30 -45 วัน โดยผลการสอบจะสงใหนักศึกษาทางไปรษณีย และนักศึกษาสามารถ
สอบถามไดโทร 02-504-7799 และ www.stou.ac.th
1.4 ระบบการลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ภาคการศึกษา
พิเศษ
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตอเนื่องเปนรายภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดให
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได ภาคการศึกษาละ 1 ชุดวิชา เปนอยางนอย และมากที่สุดไมเกิน 3 ชุดวิชา
สําหรับการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษนักศึกษาลงทะเบียนไดครั้งละ 1 ชุดวิชา
1.4.1 ระยะเวลาลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนแตละภาคการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดโดยไมตองรอ
ประกาศผลการสอบ (ยกเวนการลงทะเบียนสอบซอมสามารถถลงทะเบียนไดหลังจากประกาศผลการสอบ )
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การลงทะเบียนสอบซอมจะสามารถลงทะเบียนสอบซอมไดในภาคการศึกษาที่สอบไม
ผานและลงทะเบียนเรียนไดในชุดวิชาที่สอบไมผาน เทานั้น
ชวงเวลา
ที่
ภาคการศึกษาที่
กิจกรรม
1

ภาคการศึกษาที่ 1

สอบไล
สอบซอม

2

ภาคการศึกษาที่ 2

สอบไล
สอบซอม
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ภาคการศึกษาพิเศษ

การลงทะเบียนเรียน
1 เมษายน ถึง
16
พฤษภาคม
1 ธันวาคม ถึง
ตน
เดือนมกราคม
1 กันยายน ถึง
16
ตุลาคม
1 มิถุนายน ถึง ตน
เดือน กรกฏาคม
1 มีนาคม ถึง
ตน
เดือน เมษายน

การเรียน
1 กรกฎาคม ถึง
ปลายเดือนตุลาคม

16 ธันวาคม ถึง
กลางเดือนเมษายน

วันสอบ
วันเสาร- อาทิตยสปั ดาหสุดทาย
ของเดือนตุลาคม
วันเสาร- อาทิตยสปั ดาหแรก
ของเดือนกุมภาพันธ
วันเสาร- อาทิตยสปั ดาหสุดทาย
ของเดือนเมษายน
วันเสาร- อาทิตยสปั ดาหแรก
ของเดือนสิงหาคม

1 พฤษภาคม

* โปรดตรวจสอบรายละเอียด วันและเวลาในตารางจาก ปฎิทินการศึกษา เอกสารการลงทะเบียนเรียนและคูม ือการ
สอบที่จัดสงใหนักศึกษาทุกคนทางไปรษณียอีกครั้ง

กรณีนกั ศึกษาลงทะเบียนเรียนไมทันภายในกําหนดเวลา นักศึกษาจะไมมีสิทธิเขา
สอบในภาคการศึกษานั้น และตองรีบดําเนินการรักษาสถานภาพเปนรายภาคการศึกษาโดยเสีย
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ทางไปรษณีย
1.4.2 วิธีการลงทะเบียน
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดหลายวิธี เชนการลงทะเบียนผาน Internet ทาง
โทรศัพท ลงทะเบียนที่เคานเตอรธนาคาร ทางไปรษณีย และลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ที่ศูนยวทิ ย
พัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แหง ไดแก จ.ลําปาง จ. สุโขทัย จ. อุดรธานี จ.นครสวรรค จ.อุบลราชธานี
จ.นครนายก จ.จันทบุรี จ.เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ยะลา
( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษา ที่
มหาวิทยาลัยสงใหนกั ศึกษาทุกคนทางไปรษณียอกี ครั้ง )
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1.5 รูจักสถานที่หรือการติดตอกับมหาวิทยาลัย
การติดตอเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ กับมหาวิทยาลัยเชน การลงทะเบียนเรียน การ
สอบถามปญหา ฯ ล ฯโดยปกติเพื่อความสะดวก และ ประหยัดเวลาและคาใชจายนักศึกษาควรติดตอ
ผานสื่อตาง ๆเชนโทรศัพท โทรสาร Internet เปนตน แตหากจําเปนตองการติดตอดวยตนเองใน
สวนกลางและสวนภูมภิ าคสามารถใชบริการได ดังนี้
- สวนกลาง
นักศึกษาสามารถติดตอกับสาขาวิชา และหนวยงานตางๆ ไดที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
- สวนภูมภิ าค
สามารถติดตอที่ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ใน 10 จังหวัด ไดแก จ.ลําปาง จ. สุโขทัย จ.
อุดรธานี จ.นครสวรรค จ.อุบลราชธานี จ.นครนายก จ.จันทบุรี จ.เพชรบุรี จ.นครศรีธรรมราช
และ จ.ยะลา
ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด เปนศูนยบริการการศึกษาที่นกั ศึกษาสามารถใช
บริการในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การสอบและการสอนเสริม
ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุมมสธ. เปนศูนยบริการการศึกษาแกนกั ศึกษาใน
ดานสื่อประกอบการเรียนเชนเอกสารการสอนและสื่อการศึกษาตางๆ
การติดตอกับมหาวิทยาลัย ทางโทรศัพทและ Internet
โทรศัพท 02 504 7777 , 02 504 7788 , 02 504 7799
Internet http: www.stou.ac.th
“ การติดตอถูกที่ ถูกเวลา จะชวยประหยัดเวลาของนักศึกษาและไดรับคําตอบที่ชัดเจน ถูกตอง “

( ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คูม ือนักศึกษา เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม )

2. การรูจักตนเอง
การรูจักตนเองเปนการประเมินศักยภาพของตัวนักศึกษาทีเ่ กี่ยวของกับการเรียนในเบื้องตน
เพื่อที่จะไดรูจดุ ออนและจุดแข็งของตนเองลวงหนากอนเรียน เนื่องจากมีผลตอความสําเร็จทางการเรียน
ในอนาคต ถาเราสามารถรูวาจุดใดเปนจุดดอยของเรา ก็นา จะไดนําไปเปนประเด็นพิจารณาปรับปรุง
แกไขหรือพัฒนาตอไป การรูจักตนเองที่เกี่ยวของกับการเรียนที่ควรใหความสําคัญ เชน เปาหมายการ
เรียน เทคนิควิธีการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
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2.1 เปาหมายการเรียน
เปาหมายทางการเรียนคือ สิ่งที่นักศึกษาตองการบรรลุผล ภายหลังจากการเรียน นักศึกษา
แตละคนอาจจะมีเปาหมายเดียวหรือหลายเปาหมาย เชน ตองการเพิ่มวุฒิการศึกษา ตองการความรู
เพื่อไปประกอบอาชีพ หรือตองการความรูไ ปใชในชีวิตประจําวัน เปนตน
เปาหมายทางการเรียนที่ดีตองชัดเจน มีขอบเขตเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย ไดแก เปาหมาย
ระยะสั้น คือสิง่ ที่นักศึกษาตองการใหสําเร็จเร็วๆ เชน วันนี้จะทําการบานใหเสร็จ หรือวันพรุงนีจ้ ะ
ทําใหไดคะแนนดีในการสอบและ เปาหมาย ระยะยาว คือผลสุดทายที่จะเกิดขึ้นภายหลังตามเวลา
ที่กําหนด เชน สําเร็จการศึกษาภายในเวลาตามหลักสูตรชองแตละสาขาวิชา 2 ปหรือ 4ป เปนตน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละเปาหมาย ตามที่นักศึกษาตองการ นักศึกษาควรเขียน
เปาหมายอยางเปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นวาอะไร (What )คือสิ่งที่นักศึกษาจะทํา จะทําอะไรบาง
( Will )และ จะทําเมื่อใด(When) เชน
เปาหมาย
วิธีการเขียนเปาหมายที่เปนรูปธรรม
หมายเหตุ
“ ตองอานหนังสือ ฉันจะ อานหนังสือใหครบ 15หนวย
- กําหนดวา จะทําอะไร (What )
ใหจบกอนสอบ ” โดยจะเริ่มอาน
- สิ่งที่คุณจะดําเนินการ ( Will )
1 กรกฎาคมเปนตนไปและใหแลวเสร็จ - คุณจะเริ่มตนเมื่อไร (When)
กอนสอบ 1 สัปดาห
การกําหนดเปาหมายการเรียนที่ดี ควรเปนเปาหมายที่ดีมีคุณคา และแสดงในทางบวกมาก
ที่สุด เปนการปองกันการสูญเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน เปาหมายการเรียนที่ดมี คี วรมีลักษณะ
ดังนี้
1. เปนเปาหมายที่ "SMARTER" คือ Specific เปนเปาหมายที่เจาะจง Measurable
สามารถวัดได Attainable สามารถทําได เปนจริงไมเพอฝน Relevant เกี่ยวของกับอาชีพหรือ
ชีวิตประจําวัน และ bound Time มีกําหนดเวลา E – extending เปนเปาหมายที่ทาทาย
ความสามารถ ไมใชวาเคยทําได 10 ก็ตั้งเปาหมาย ไวแค 8 หรือแค 10 แตควรตั้งไวอยางนอยที่สุดก็
ไมควรต่ํากวา 11 R – Rewarding คุมกับการปฏิบัติ หมายถึงเปาหมายที่ทําไปแลวเกิดประโยชน
คุมคากับการลงแรงลงเวลาและทรัพยากร
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2. ตั้งเปาหมายที่สะทอนความเชื่อและนิสัยของนักศึกษา มิฉะนัน้ แลวมันอาจทําใหมี
ปญหา ถึงแมวา นักศึกษาจะดําเนินการจนประสบความสําเร็จ นักศึกษาก็อาจจะไมมีความสุข
3. อยูในทักษะและความสามารถ นักศึกษาควรวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของ
นักศึกษาและกําหนดเปาหมายที่สามารถประสบความสําเร็จได ตามความพรอมและศักยภาพที่
นักศึกษามีอยู
4. ยืดหยุน นักศึกษาจะตองพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปาหมายบาง.เพราะสิ่งที่เกิด
ไมเปนไปในแบบที่นักศึกษาคาดหวัง นักศึกษาตองพรอมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
5. พอประมาณ การวัดและประเมินความคืบหนาของการดําเนินการ เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่
จะตองรับรูเมือ่ นักศึกษาบรรลุเปาหมายแตละขั้นตอนแลวเราควรรับรูวาตองทําอยางไรตอไป
ขางหนาควรจําความลมเหลวที่เกิดขึ้น และยอมรับการปรับขนาดของเปาหมายลงบาง
6. อยูภายในการควบคุม เปาหมายไมควรขึ้นอยูกับคนอื่น. นักศึกษาตองสามารถ ควบคุมสิ่ง
ที่นักศึกษากระทําใหได
7. ยอมรับคําแนะนํา บางครั้ง บิดามารดาครู และ ผูใหคําปรึกษาจะกําหนดเปาหมายสําหรับ
นักศึกษาเพราะ เขาคือผูที่รูในสิ่งที่สําคัญและมีความเกีย่ วของกับความสําเร็จของนักศึกษา
โปรดเขียนเปาหมายที่ทานมาเรียนกับมสธ. 1-3 ขอตามความเปนจริง
1. เปาหมายทีม่ าเรียนมสธ.ไดแก

2 เปาหมายทีส่ ําคัญที่สุด คือ

1.1………………………………… …………………………………………………..
1.2…………………………………
1.3…………………………………
การมีเปาหมายที่ดเี ทากับสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง แตหากมีเทคนิควิธีการหรือยุทธวิธีอื่น ๆ
ประกอบดวยก็จะชวยใหนกั ศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพได ดังนี้
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1. ใหความสําคัญกับเปาหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จ นักศึกษา
จะตองกระตุนเตือนตนเองอยูเสมอวา เปาหมายเปนสิ่งสําคัญและตองกระทําใหบรรลุผลใหได
ตองเรงรีบและกระตือรือรนกับการกระทํากิจกรรมตาง ๆที่นําไปสูความสําเร็จอยูเสมอ
2.พิจารณาวานักศึกษามีทรัพยากรที่จําเปนเพียงพอใหบรรลุเปาหมาย เชน เวลาในการ
เรียน อุปกรณการเรียน แหลงความรู สถานที่ บุคคล เบอรโทรศัพทหรือemailที่ชวยนักศึกษา
เมื่อพบปญหา
3. ทํากิจกรรมในแตละวันใหบรรลุเปาหมายอยางนอยหนึ่งรายการตอวันเลือกกระทํา
สิ่งที่สอดคลองตอเปาหมายของนักศึกษา แมแตเปนงานเล็กๆ นักศึกษาควรทําเนื่องจากจะชวย
กระตุนใหนกั ศึกษามองเห็นความสําเร็จมากขึ้น.
4. ลด ละ เลิก กิจกรรมใด ๆ ที่จะเปนอุปสรรคแกเปาหมาย และทําใหเสียเวลา ซึ่งทําให
ความคืบหนาทางการเรียนของนักศึกษาลดลง
5. ลดความเสี่ยง เพื่อปองกันปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได เชน
ขนาดของกิจกรรมการเรียนไมมากเกินไปสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จได
ในเวลาไมนานเกินไป
• เพิ่มกิจกรรมลงในกําหนดการ 10-20% เพื่อชวยใหนก
ั ศึกษาสามารถควบคุม
ความลาชาใดๆที่ไมคาดหมาย.
• ประเมินความคืบหนาของนักศึกษาเปนประจํา เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนบางเพื่อใหกระชับ.
•

6. มองเห็นเปาหมายเปนประจํา เขียนเปาหมายสิ่งที่นักศึกษาตั้งใจทําปดไวในสถานที่ที่
มองเห็นเปนประจําเพื่อเตือนตัวเองทุกวันเชนติดผนัง, โตะ จอภาพคอมพิวเตอร ตูเย็น
กระจกในหองน้ํา เปนตน
7. คนหาการสนับสนุน แบงเปาหมายของนักศึกษากับเพื่อนสามถึงหาคนและชวยกัน
ทํา เชนแบงกันอานเอกสารการสอนคนละ 3-5 หนวยการเรียนและนํามาแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน ในวันหยุดที่ตรงกัน หรือผานสื่อตาง ๆ เชน โทรศัพท e mail INTERNET
เปนตน
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8. ยอมรับการสนับสนุน ใหความสนใจ คําแนะนําที่เปนประโยชนตอการบรรลุ
เปาหมายจากบุคคลอื่น หรือยอมรับความชวยเหลือจากผูอื่นดวยความเต็มใจ
9. ใหรางวัลกับตัวเอง ในขณะที่นักศึกษาประสบความสําเร็จระยะสั้น ไมตองรอ
จนกวานักศึกษาจะบรรลุเปาหมายระยะยาว
การตั้งเปาหมายที่ดี ใสใจทํา มีแผนการเรียน เรงรีบดําเนินการ มีความเพียรพยายาม
ไมทอถอย หรือเลิกกระทําเสียกอนจะบรรลุเปาหมาย ติดตามการดําเนินการและปรับปรุง
การดําเนินการใหดีอยูเสมอ เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนและ
อาชีพการงานในอนาคตตอไป
2.2 เทคนิควิธีการเรียน
การมีวิธีการเรียนที่ชัดเจนเปนของตนเอง จะชวยใหสามารถประสบความสําเร็จ
ทางการเรียนได วีธีการเรียนดวยตนเองของนักศึกษามีความแตกตางกันตามประสบการณ
และความพรอมของแตละคน
วิธีการเรียนที่ดีควรเปนวิธีการที่สะดวก ขั้นตอนไมยงุ ยาก สามารถประเมินผลและ
พัฒนาการเรียน มีความเปนไปได ในการดําเนินการ ใชเวลาไมนาน และนักศึกษาควร
กําหนดเองได เชน วิธีการเรียนอยางเปนระบบ ซึ่งนําทฤษฏีการบริหารเดมมิ่ง วงจร P D C
A มาประยุกตใช ประกอบดวย
• P–Plan วางแผน โดยการกําหนดวัตถุประสงค และตัง้ เปาหมาย กําหนดขั้นตอน
วิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จาํ เปนทั้งในดานบุคคล เครื่องมือ
งบประมาณ
• D - Do ปฏิบัติ โดยการทําความเขาใจ และลงมือปฏิบัติตามแผน
• C -Check ตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหนา และดูผลสําเร็จของการเรียนเมื่อ
เทียบกับแผน
• A -Act ดําเนินการใหเหมาะสม หากการปฏิบัติเปนที่นาพอใจ ก็จัดใหเปน
มาตรฐานเพื่อเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป หากการปฏิบตั ิมีขอควรปรับปรุง ให
กําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป
ปรับปรุงป
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วางแผน

ดําเนินการ

พัฒนา
ปรับปรุง

ตรวจสอบ

PDCA เปน “ วงจร ” ดังนั้น เมื่อวงจรเริ่มหมุน ก็ตอ งหมุนใหครบรอบ โดยหมุน
ไปขางหนา รักษาระดับไมใหตกต่ําลง และพยายามหมุนไปในทิศทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ
ความกาวหนา และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนอยางเปนระบบของการใชเทคนิคของ
PDCA ควรใหความสําคัญในแตละขั้นตอน ดังนี้
(P :Plan) การวางแผนทีด่ ี ควรตอบคําถามตอไปนี้ได เชน
• มีอะไรบางที่ตองทํา
• ใครทํา
• มีอะไรตองใชบา ง
• ระยะเวลาในการทํางานแตละขั้นตอนเปนเทาใด
• ลําดับการเรียนเปนอยางไร ควรทําอะไรกอน อะไรหลัง
• เปาหมายในการกระทําครั้งนี้คอื อะไร
(D : Do) ขั้นตอนการปฏิบัติ
• ทําใหถูกตองตั้งแตแรกจะไดไมตองแกไข หรือรับผลเสียจากการกระทําที่
ผิดพลาด
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(C : Check) ขั้นตอนตรวจสอบ
• ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติจริง วาทําไดตามแผนหรือไม
• ตรวจสอบผล ที่ไดวาไดตามเปาหมายหรือไม
(A : Action ) การดําเนินการใหเหมาะสมหรือการแกไขปรับปรุง
• หลังจากตรวจสอบแลว ถาเราทําไดตามเปาหมาย ใหรักษาความดีนไี้ ว
• หากตรวจสอบแลว พบวามีขอผิดพลาดไมวาในขั้นตอนใดๆ ก็ตาม ใหหาสาเหตุ
และแกไขสาเหตุ
• หาทางปรับปรุง เพื่อใหการปฏิบัติครั้งตอไปดีขึ้นกวาเดิม
2.3 พฤติกรรมการเรียน
พฤติกรรมการเรียนเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง ที่จะควบคุมและกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเรียนได ดังที่แมดด็อกซ (Maddox) ไดกลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรม
การเรียนที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนไววา ในบรรดาองคประกอบทางดานที่มิใชสติปญ
 ญา วา
พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลถึงรอยละ 30 - 40 ในอันที่จะทําใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
สูงหรือต่ําได พฤติกรรมการเรียนจะมีลักษณะทีแ่ ตกตางกันออกไปแตละคนก็จะมีพฤติกรรม
การเรียนเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง
พฤติกรรมการเรียนนี้อาจไดมาจากการคนพบดวยตนเอง หรือการปรับประยุกตใชของ
ผูอื่นใหเหมาะสมกับตนเองก็ได พฤติกรรมการเรียนนัน้ เปนสิ่งที่สามารถเรียนรูและพัฒนาให
เกิดขึ้นในตัวนักศึกษาได และพฤติกรรมในการเรียนทีด่ ี จะสงผลใหนกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น ประเด็นสําคัญอยูที่ตองรูจักเลือกพฤติกรรมเหลานัน้ มาประยุกตใชให
เหมาะสมกับตัวเองและวิชาที่เรียน อีกทั้งตองปฏิบัติดวยความเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ เพื่อ
ความสําเร็จในการเรียนของตนเอง เชน
วางแผนกอนเรียนแตละวิชาทุกครั้ง
อานหนังสือตามเวลาที่วางแผน
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อานแนวคิดและวัตถุประสงคของแตละตอนกอนเริ่มตนอานหนังสือ
ขีดเสนใตหรือจดบันทึกยอ ทุกครั้งที่อาน
ตรวจสอบประเมินผลการเรียนเปนระยะ ๆ
ทบทวนบทเรียนกอนสอบทุกครั้ง เปนตน
องคประกอบสําคัญนอกจากพฤติกรรมการเรียนที่กลาวมาแลวไดแก ความขยัน ความ
พากเพียร ความมานะอดทน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และการบริหารจัดการตนเองที่ดี ก็เปน
ปจจัยสําคัญทีม่ ีผลตอการเรียนดวยตนเองดวยกันทั้งสิ้น
กิจกรรมทายบท
1. โปรดเขียนเปาหมายที่ทานมาเรียนกับมสธ. 1-3 ขอตามความเปนจริง
1.1 เปาหมายที่มาเรียนมสธ.ไดแก

1.2 เปาหมายที่สําคัญที่สุด คือ

1…………………………………. …………………………………………………..
2…………………………………
3…………………………………
2. วิธีการเรียนดวยตนเองของขาพเจา มีดังนี้
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