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1. การเร่ิมตนเรียนดวยตนเองใน มสธ. 

    วรชาติ   อําไพ 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ 

             การเรียนตามระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ.เปนการเรียนดวยตนเองจากส่ือการเรียนแบบ
ประสมโดยไมมีช้ันเรียน    ซ่ึงแตกตางจากการเรียนแบบมีช้ันเรียนท่ีนักศึกษาหลายทานมีความคุนเคย  ดังนั้น
เพื่อความสําเร็จทางการเรียน  นักศึกษาควรมีวิธีการเรียนท่ีดีตั้งแตเร่ิมตนการเรียน ตามสุภาษิตไทยท่ีวา “การ
เร่ิมตนดีเทากบัสําเร็จไปแลวคร่ึงหนึ่ง ” 

              การเร่ิมตนการเรียนท่ีดีควรใหความสําคัญใน 2 เร่ืองไดแก การรูจักมหาวิทยาลัยและการรูจักตนเอง 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

            1. รูจักมหาวิทยาลัย 

     การรูจักมหาวิทยาลัยเปนส่ิงจําเปนท่ีจะประโยชนตอนักศึกษาเปนอยางยิ่ง    เพราะการมีขอมูล
กิจกรรมการเรียนซ่ึงเพิ่มเขามาในชีวติประจําวันของนกัศึกษาอยางถูกตอง จะชวยใหนักศึกษาสามารถนําไปวาง
แผนการดําเนนิชีวิตใหมไดเปนอยางดี เร่ืองสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีควรทราบมีดวยกันหลายเร่ือง เชนระบบ
การเรียนการสอนทางไกล    วิธีการเรียนดวยตนเอง    ระบบการลงทะเบียนและสถานท่ีติดตอกับมหาวิทยาลัย 

  
1.1 ระบบการเรียนการสอนทางไกล 
 

     ระบบการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยใชถายทอดความรูใหกับนักศึกษาเรียกวาระบบการสอน
ทางไกล คือ การสอนท่ีผูเรียนกับผูสอนอยูไกลกัน แตสามารถมีกิจกรรมการสอนรวมกันไดโดยอาศัยส่ือประสม
เปนส่ือการสอนโดยผูเรียน  ผูสอนมีโอกาสพบกันบาง ณ ศูนยบริการการศึกษาเทาท่ีจําเปน การเรียนรูสวนใหญ
เกิดข้ึนจากส่ือประสมท่ีผูเรียนใชเรียนดวยตนเองในเวลาและสถานท่ีท่ีสะดวก          

    นักศึกษาไมตองมาเขาช้ันเรียนประจําแตอาจารยผูสอนสามารถถายทอดความรูใหกบัผูเรียนได
โดยผาน ส่ือประสม ไดแกเอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ เทปเสียงหรือ CD ประจําชุดวิชา เปน ส่ือหลักและ  
การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวทิยุโทรทัศน  web casting  และการศึกษา
คนควาจากแหลงวิทยาการในชุมชนท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหเปนส่ือเสริม   
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1.2 วิธีการเรียนดวยตนเอง 
 

วิธีการเรียนดวยตนเองเนนการเรียนจากส่ือหลัก และเสริมความรูเพิ่มเติมดวยส่ือเสริม 
          1.2.1 การเรียนจากส่ือหลัก ไดแก เอกสารการสอน แบบฝกปฏิบัติ ประมวลสาระ คูมือ

การศึกษา เทปเสียงหรือ CD ประจําชุดวิชา ซ่ึงเปนส่ือท่ีมหาวิทยาลัยใชในการถายทอดความรูและประสบการณ
ตาง ๆ ใหกับนกัศึกษาโดยมีการบูรณาการเนื้อหาสาระไวเปนชุดวิชา แตละชุดวิชามี 15 หนวยการเรียน แตละ
หนวยการเรียนมีเนื้อหาสาระประมาณ 3-5 ตอน พรอมแบบฝกปฏิบัติ แบบประเมินผลตนเองกอนเรียนและหลัง
เรียน  นกัศึกษาตองศึกษาครบทั้ง 15 หนวยการเรียน     โดยใชเวลาในการศึกษา หนวยการเรียนละ 1 สัปดาห ใช
เวลาศึกษาหนวยละประมาณ 12-18  ช่ัวโมง หรือ วันละประมาณ  1-2 ช่ัวโมงตอ 1 หนวยการเรียน     

     
  1.2.2 การเรียนจากส่ือเสริม    ปจจุบันมหาวิทยาลัยจัด ส่ือเสริมใหนักศึกษาเลือกใชบริการ

หลายรูปแบบ   เชน การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา   การสอนเสริมนัดหมาย การสอนเสริมผานดาวเทียม 
และการสอนเสริมทางinternet  รายการวิทยุกระจายเสียง  รายการวิทยุโทรทัศน   เปนตน          

           การสอนเสริมประจําภาคการศึกษา   ไดแกการสอนเสริมในชุดวชิาท่ีมหาวิทยาลัย 
พิจารณาแลววามีเนื้อหายาก มีผูลงทะเบียนจํานวนมาก รูปแบบการสอน สอนวิชาละ 2-3 คร้ังเปดสอนเฉพาะวัน
เสาร-อาทิตย ณ ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวัด นกัศึกษาสามารถดูชุดวิชาท่ีเปดสอนและสถานท่ีสอนเสริม
ไดจากตารางสอนเสริมท่ีสงใหนกัศึกษาทางไปรษณียและทาง www.stou.ac.th 

การสอนเสริมโดยการนดัหมาย   มหาวิทยาลัยจะจัดสอนใหในจังหวดั ท่ีไมมีการจดั
สอนเสริมประจําภาคการศกึษา  และตองเปนชุดวิชาท่ีมีการจัดสอนเสริมประจําภาคการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น โดย  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาดังกลาวแสดงความจํานงรวมกันไมนอยกวา    20  คน  ผาน
ชมรมนักศึกษาหรือศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวดั  
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                                   การเตรียมตัวกอนเขารับการสอนเสริม 

เพ่ือใหการเขารับการสอนเสริมไดประโยชนอยางเต็มที่ขอใหนักศึกษาเตรียมตัวลวงหนา ดังน้ี 

       1. ตรวจสอบตารางสอนเสริม 

           (1) การตรวจสอบชุดวิชา ใหตรวจสอบตารางสอนเสริมวาชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมีการ เปดสอนเสริมหรือไม 

           (2) การตรวจสอบวันสอนเสริม ถามีชุดวิชาเปดสอนเสริมตามขอ (1) ขอใหตรวจสอบวัน/เดือน/ปที่มีการสอนเสริม และ

รายละเอียดอื่นๆ เชน จํานวนครั้งที่เปดสอน แตละครั้งสอนหนวยใดบาง  

           (3) การตรวจสอบสถานที่สอนเสริม เน่ืองจากบางชุดวิชามหาวิทยาลัยจะเปดสอนเสริมเฉพาะบางศูนยบริการการศึกษา 

ดังน้ัน จึงขอใหนักศึกษาตรวจสอบดวยวาชุดวิชาตามขอ (1) มีการเปดสอนเสริม ณ ศูนยบริการการศึกษาที่นักศึกษาสะดวกจะ

ไปเขารับการสอนเสริมหรือไม 

2. เตรียมตัวลวงหนา           

          (1) ศึกษาเอกสารการสอน เพ่ือจะไดทราบแนวคิด วัตถุประสงคของเน้ือหาวิชา ตลอดจนควรทําแบบประเมินผลตนเอง

กอนเรียน พรอมทํากิจกรรมตาง ๆ ในแบบฝกปฏิบัติใหครบถวน 

           (2) ฟงรายการวิทยุกระจายเสียง ชมรายการวิทยุโทรทัศน และศึกษาเอกสารอานประกอบเพ่ิมเติมตามท่ีกําหนดไว 

           (3) รวบรวมปญหาขอสงสัยตาง ๆ (ถามี) เพ่ือนําไปสอบถามอาจารยสอนเสริมในวันสอนเสริม 

                       การสอนเสริมผาน INTERNET ( E- tutorial) มหาวิทยาลัยจะจดัสอนเฉพาะบาง ชุดวิชาท่ีมี
เนื้อหายาก นกัศึกษาสามารถรับชมการสอนเสริมยอนหลังได  ผาน  www.stou.ac.th 

                                                  วี ซี ดี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แทนการสอนเสริม) หรือ VCD สอนเสริม    
โดยจัดทําเปนชุด ๆ ละ 1   ชุดวิชา ๆ ละ 2- 6 แผน     มหาวิทยาลัยผลิตในชุดวิชาท่ีเนื้อหายากและนักศึกษา
สอบไมผานจํานวนมาก  รูปแบบ VCD มีวทิยากรบรรยาย เนื้อหาเนนใหความรูความเขาใจและทักษะการ
เรียนเฉพาะชุดวิชา   

                     สําหรับรายการวิทยกุระจายเสียง    รายการวทิยุโทรทัศน  นักศึกษาสามารถเลือกรับฟงและ
รับชมไดตามวนัเวลาที่ปรากฏในตารางออกอากาศซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดสงใหนกัศึกษาทุกคนทางไปรษณีย           

  นอกจากการเรียนดวยตนเองจากส่ือหลักและส่ือเสริมตาง ๆ ดังกลาวแลวกอนท่ีนกัศึกษาจะ
สําเร็จการศึกษานักศึกษาทุกคนตองเขารับ การอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพ เปนชุดวิชาบังคับท่ี
นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียนกอนสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดในภาค
การศึกษาสุดทายท่ีมีชุดวิชาเหลือ รวมชุดวชิาการอบรมเขมเสริมประสบการณวิชาชีพไมเกนิ   3 ชุดวิชา โดย
นักศึกษาตองมาเขารับการอบรมท่ีมหาวิทยาลัยประมาณ  4 - 5 วัน 
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( มหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดแจง วัน เวลาและสถานท่ีใหนักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนเรียน
ในชุดวิชานี้ทราบอีกคร้ังทางไปรษณยี ) 

 
   1.3 ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

                        การวัดและประเมินผลการเรียน มหาวิทยาลัยวัดผลโดยการสอบไลดวยขอสอบปรนัยและอัตนัย 
ผลการสอบจะประเมินโดยระบบอิงเกณฑเปนหลัก นกัศึกษาตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงถือวา
สอบผาน  หากนักศึกษาสามารถทําคะแนนไดเกินรอยละ 76 ผลการสอบจะเปน เกยีรตินิยม  
                นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนสามารถเขาสอบไลในภาคการศึกษาปกติ และสอบซอมในกรณีสอบ
ไลไมผานในภาคการศึกษาเดยีวกันได ยกเวนภาคการศกึษาพิเศษจะไมมีการสอบซอม  และจะประกาศผล
หลังการสอบประมาณ  30 -45 วัน  โดยผลการสอบจะสงใหนักศึกษาทางไปรษณีย  และนักศึกษาสามารถ
สอบถามไดโทร 02-504-7799  และ www.stou.ac.th 

                           1.4  ระบบการลงทะเบียน 

     มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค  2  ภาคการศึกษาปกตแิละ  1 ภาคการศึกษา
พิเศษ 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตอเนื่องเปนรายภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดให
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได ภาคการศึกษาละ 1 ชุดวิชา เปนอยางนอย และมากท่ีสุดไมเกิน  3 ชุดวชิา 
สําหรับการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษนกัศึกษาลงทะเบียนไดคร้ังละ 1 ชุดวชิา  

 1.4.1 ระยะเวลาลงทะเบียน 
                             นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนแตละภาคการศึกษาภายในเวลาท่ีกําหนดโดยไมตองรอ
ประกาศผลการสอบ (ยกเวนการลงทะเบียนสอบซอมสามารถถลงทะเบียนไดหลังจากประกาศผลการสอบ )  
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การลงทะเบียนสอบซอมจะสามารถลงทะเบียนสอบซอมไดในภาคการศึกษาท่ีสอบไม
ผานและลงทะเบียนเรียนไดในชุดวิชาท่ีสอบไมผาน เทานั้น 

ท่ี ภาคการศึกษาท่ี กิจกรรม ชวงเวลา 
การลงทะเบียนเรียน       การเรียน วันสอบ 

1 ภาคการศึกษาท่ี 1 สอบไล 1 เมษายน   ถึง             16 
พฤษภาคม 

1 กรกฎาคม    ถึง   
ปลายเดือนตุลาคม 

วันเสาร- อาทิตยสปัดาหสุดทาย
ของเดือนตลุาคม 

 สอบซอม 1 ธันวาคม  ถึง           ตน
เดือนมกราคม 

 วันเสาร- อาทิตยสปัดาหแรก
ของเดือนกุมภาพันธ 

2 ภาคการศึกษาท่ี 2 สอบไล 1  กันยายน  ถึง          16  
ตุลาคม 

16 ธันวาคม      ถึง
กลางเดือนเมษายน 

วันเสาร- อาทิตยสปัดาหสุดทาย
ของเดือนเมษายน 

 สอบซอม 1  มิถุนายน  ถึง         ตน
เดือน กรกฏาคม 

 วันเสาร- อาทิตยสปัดาหแรก
ของเดือนสิงหาคม 

3 ภาคการศึกษาพิเศษ  1 มีนาคม  ถึง            ตน
เดือน เมษายน  

1 พฤษภาคม  

              * โปรดตรวจสอบรายละเอียด วันและเวลาในตารางจาก ปฎิทินการศึกษา เอกสารการลงทะเบียนเรียนและคูมือการ 
   สอบที่จัดสงใหนักศึกษาทุกคนทางไปรษณียอีกคร้ัง 

 
 
    กรณีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนไมทันภายในกําหนดเวลา    นักศึกษาจะไมมีสิทธิเขา

สอบในภาคการศึกษานั้น  และตองรีบดําเนินการรักษาสถานภาพเปนรายภาคการศึกษาโดยเสีย
คาธรรมเนียมการลาพักการศึกษา ทางไปรษณีย 

 
1.4.2 วิธีการลงทะเบียน  
       นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดหลายวิธี เชนการลงทะเบียนผาน Internet  ทาง

โทรศัพท  ลงทะเบียนท่ีเคานเตอรธนาคาร ทางไปรษณยี และลงทะเบียนเรียนดวยตนเอง ท่ีศูนยวทิย
พัฒนา มสธ. ท้ัง 10 แหง ไดแก จ.ลําปาง     จ. สุโขทัย จ. อุดรธานี     จ.นครสวรรค  จ.อุบลราชธานี  
จ.นครนายก  จ.จันทบุรี จ.เพชรบุรี  จ.นครศรีธรรมราช  และ จ.ยะลา 

 ( ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจากคูมือการลงทะเบียนเรียนประจําภาคการศึกษา ท่ี
มหาวิทยาลัยสงใหนกัศึกษาทุกคนทางไปรษณียอีกคร้ัง ) 
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 1.5  รูจักสถานท่ีหรือการติดตอกับมหาวิทยาลัย 
            การติดตอเพ่ือดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ กับมหาวิทยาลัยเชน การลงทะเบียนเรียน การ

สอบถามปญหา ฯ ล ฯโดยปกติเพื่อความสะดวก และ ประหยัดเวลาและคาใชจายนักศึกษาควรตดิตอ
ผานส่ือตาง ๆเชนโทรศัพท   โทรสาร   Internet  เปนตน แตหากจําเปนตองการติดตอดวยตนเองใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคสามารถใชบริการได ดังนี้  

                 -    สวนกลาง  
                      นักศึกษาสามารถติดตอกับสาขาวิชา และหนวยงานตางๆ ไดท่ี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี   

            -   สวนภูมิภาค 
                        สามารถติดตอท่ีศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ใน 10 จังหวดั ไดแก จ.ลําปาง  จ. สุโขทัย จ. 
อุดรธานี     จ.นครสวรรค  จ.อุบลราชธานี  จ.นครนายก  จ.จันทบุรี จ.เพชรบุรี  จ.นครศรีธรรมราช  
และ จ.ยะลา 

       ศูนยบริการการศึกษาประจําจังหวดั เปนศูนยบริการการศึกษาท่ีนกัศึกษาสามารถใช
บริการในกจิกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม การสอบและการสอนเสริม  

       ศูนยบริการการศึกษาเฉพาะกจิ มุมมสธ. เปนศูนยบริการการศึกษาแกนกัศึกษาใน
ดานส่ือประกอบการเรียนเชนเอกสารการสอนและส่ือการศึกษาตางๆ 

-        การติดตอกับมหาวิทยาลัย ทางโทรศัพทและ Internet  
        โทรศัพท  02 504 7777 , 02 504 7788  , 02 504 7799  
        Internet http: www.stou.ac.th 

                               “ การติดตอถูกท่ี ถูกเวลา   จะชวยประหยัดเวลาของนักศึกษาและไดรับคําตอบท่ีชัดเจน ถูกตอง “ 

( ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี คูมือนักศึกษา เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ) 
 
 

2. การรูจักตนเอง 
            การรูจักตนเองเปนการประเมินศักยภาพของตัวนกัศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการเรียนในเบ้ืองตน
เพื่อท่ีจะไดรูจดุออนและจุดแข็งของตนเองลวงหนากอนเรียน เนื่องจากมีผลตอความสําเร็จทางการเรียน
ในอนาคต ถาเราสามารถรูวาจุดใดเปนจดุดอยของเรา ก็นาจะไดนําไปเปนประเดน็พจิารณาปรับปรุง 
แกไขหรือพัฒนาตอไป การรูจักตนเองท่ีเกี่ยวของกับการเรียนท่ีควรใหความสําคัญ เชน เปาหมายการ
เรียน เทคนิควธีิการเรียน  และพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  

http://www.stou.ac.th/
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2.1 เปาหมายการเรียน 

                                  เปาหมายทางการเรียนคือ ส่ิงท่ีนักศึกษาตองการบรรลุผล ภายหลังจากการเรียน    นกัศึกษา
แตละคนอาจจะมีเปาหมายเดียวหรือหลายเปาหมาย เชน ตองการเพิ่มวฒุิการศึกษา  ตองการความรู
เพื่อไปประกอบอาชีพ หรือตองการความรูไปใชในชีวิตประจําวนั เปนตน   

                                   เปาหมายทางการเรียนท่ีดีตองชัดเจน มีขอบเขตเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย ไดแก เปาหมาย
ระยะส้ัน คือส่ิงท่ีนักศึกษาตองการใหสําเร็จเร็วๆ เชน วันนี้จะทําการบานใหเสร็จ หรือวันพรุงนีจ้ะ
ทําใหไดคะแนนดีในการสอบและ เปาหมาย ระยะยาว คือผลสุดทายท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังตามเวลา
ท่ีกําหนด เชน สําเร็จการศึกษาภายในเวลาตามหลักสูตรชองแตละสาขาวิชา 2  ปหรือ 4ป เปนตน 

                                    เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในแตละเปาหมาย ตามท่ีนักศึกษาตองการ นักศึกษาควรเขียน
เปาหมายอยางเปนรูปธรรมท่ีแสดงใหเห็นวาอะไร (What )คือส่ิงท่ีนักศึกษาจะทํา  จะทําอะไรบาง 
( Will )และ จะทําเม่ือใด(When)   เชน                               

เปาหมาย วิธีการเขียนเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม หมายเหตุ 
“ ตองอานหนังสือ
ใหจบกอนสอบ ”   

ฉันจะ อานหนังสือใหครบ 15หนวย - กําหนดวา จะทําอะไร (What )  
โดยจะเร่ิมอาน - ส่ิงท่ีคุณจะดาํเนินการ ( Will ) 
1 กรกฎาคมเปนตนไปและใหแลวเสร็จ 
กอนสอบ 1 สัปดาห 

- คุณจะเร่ิมตนเม่ือไร (When)   

                                    การกาํหนดเปาหมายการเรียนท่ีดี ควรเปนเปาหมายท่ีดีมีคุณคา และแสดงในทางบวกมาก
ท่ีสุด  เปนการปองกันการสูญเสียเวลาไปโดยเปลาประโยชน เปาหมายการเรียนท่ีดมีีควรมีลักษณะ  
ดังนี ้

              1. เปนเปาหมายท่ี "SMARTER" คือ Specific เปนเปาหมายท่ีเจาะจง   Measurable 
สามารถวัดได   Attainable สามารถทําได  เปนจริงไมเพอฝน Relevant  เกี่ยวของกับอาชีพหรือ
ชีวิตประจําวัน และ bound Time มีกําหนดเวลา  E – extending เปนเปาหมายท่ีทาทาย
ความสามารถ ไมใชวาเคยทําได 10 ก็ตั้งเปาหมาย ไวแค 8 หรือแค 10 แตควรตั้งไวอยางนอยท่ีสุดก็
ไมควรต่ํากวา 11   R – Rewarding คุมกับการปฏิบัติ หมายถึงเปาหมายท่ีทําไปแลวเกดิประโยชน 
คุมคากับการลงแรงลงเวลาและทรัพยากร 
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           2. ตั้งเปาหมายท่ีสะทอนความเช่ือและนิสัยของนกัศึกษา มิฉะนัน้แลวมันอาจทําใหมี
ปญหา ถึงแมวานักศึกษาจะดําเนินการจนประสบความสําเร็จ นักศึกษากอ็าจจะไมมีความสุข  

     3. อยูในทักษะและความสามารถ นักศึกษาควรวเิคราะหจุดแข็งและจดุออนของ
นักศึกษาและกําหนดเปาหมายท่ีสามารถประสบความสําเร็จได ตามความพรอมและศักยภาพท่ี
นักศึกษามีอยู 

             4. ยืดหยุน นักศึกษาจะตองพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงปรับปรุงเปาหมายบาง.เพราะส่ิงท่ีเกิด
ไมเปนไปในแบบท่ีนักศึกษาคาดหวัง  นักศึกษาตองพรอมท่ีจะยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

                               5. พอประมาณ การวัดและประเมินความคืบหนาของการดําเนินการ เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ี
จะตองรับรูเม่ือนักศึกษาบรรลุเปาหมายแตละข้ันตอนแลวเราควรรับรูวาตองทําอยางไรตอไป
ขางหนาควรจาํความลมเหลวท่ีเกดิข้ึน และยอมรับการปรับขนาดของเปาหมายลงบาง 

                               6. อยูภายในการควบคุม  เปาหมายไมควรข้ึนอยูกับคนอ่ืน. นักศึกษาตองสามารถ ควบคุมส่ิง
ท่ีนักศึกษากระทําใหได  

                               7. ยอมรับคําแนะนํา   บางคร้ัง บิดามารดาครู และ ผูใหคําปรึกษาจะกําหนดเปาหมายสําหรับ
นักศึกษาเพราะ เขาคือผูท่ีรูในส่ิงท่ีสําคัญและมีความเกีย่วของกับความสําเร็จของนักศึกษา 

 โปรดเขียนเปาหมายท่ีทานมาเรียนกับมสธ. 1-3 ขอตามความเปนจริง                   

1. เปาหมายท่ีมาเรียนมสธ.ไดแก 

      1.1………………………………… 

      1.2………………………………… 

      1.3………………………………… 

2  เปาหมายท่ีสําคัญท่ีสุด คือ 

………………………………………………….. 

                                 การมีเปาหมายท่ีดเีทากับสําเร็จไปแลวคร่ึงหนึ่ง แตหากมีเทคนคิวิธีการหรือยทุธวิธีอ่ืน ๆ 
ประกอบดวยก็จะชวยใหนกัศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพได ดังน้ี 
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               1. ใหความสําคัญกับเปาหมาย เพื่อเพ่ิมโอกาสในการประสบความสําเร็จ นักศึกษา
จะตองกระตุนเตือนตนเองอยูเสมอวา  เปาหมายเปนส่ิงสําคัญและตองกระทําใหบรรลุผลใหได  
ตองเรงรีบและกระตือรือรนกับการกระทํากิจกรรมตาง ๆท่ีนําไปสูความสําเร็จอยูเสมอ  

                   2.พิจารณาวานักศึกษามีทรัพยากรท่ีจําเปนเพยีงพอใหบรรลุเปาหมาย เชน เวลาในการ
เรียน  อุปกรณการเรียน  แหลงความรู  สถานท่ี  บุคคล เบอรโทรศัพทหรือemailท่ีชวยนกัศึกษา
เม่ือพบปญหา 

                 3. ทํากิจกรรมในแตละวนัใหบรรลุเปาหมายอยางนอยหน่ึงรายการตอวนัเลือกกระทํา
ส่ิงท่ีสอดคลองตอเปาหมายของนักศึกษา แมแตเปนงานเล็กๆ นักศึกษาควรทําเนื่องจากจะชวย
กระตุนใหนกัศึกษามองเห็นความสําเร็จมากข้ึน. 

                                       4. ลด ละ เลิก กจิกรรมใด ๆ ท่ีจะเปนอุปสรรคแกเปาหมาย และทําใหเสียเวลา ซ่ึงทําให
ความคืบหนาทางการเรียนของนักศึกษาลดลง   

                                        5. ลดความเส่ียง เพื่อปองกันปญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได เชน 

• ขนาดของกิจกรรมการเรียนไมมากเกินไปสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จได
ในเวลาไมนานเกินไป  
• เพิ่มกิจกรรมลงในกําหนดการ 10-20% เพื่อชวยใหนกัศึกษาสามารถควบคุม

ความลาชาใดๆท่ีไมคาดหมาย.  
• ประเมินความคืบหนาของนักศึกษาเปนประจํา เปล่ียนแปลงหรือปรับเปล่ียน

กิจกรรมการเรียนบางเพื่อใหกระชับ.  

                                       6.  มองเห็นเปาหมายเปนประจาํ เขียนเปาหมายส่ิงท่ีนักศึกษาต้ังใจทําปดไวในสถานท่ีท่ี
มองเห็นเปนประจําเพื่อเตือนตัวเองทุกวันเชนติดผนัง, โตะ จอภาพคอมพิวเตอร ตูเยน็  
กระจกในหองน้ํา เปนตน 

                                       7. คนหาการสนับสนุน แบงเปาหมายของนกัศึกษากับเพื่อนสามถึงหาคนและชวยกัน
ทํา เชนแบงกนัอานเอกสารการสอนคนละ 3-5 หนวยการเรียนและนํามาแลกเปล่ียนความรู 
ซ่ึงกันและกัน ในวนัหยุดท่ีตรงกัน หรือผานส่ือตาง ๆ เชน โทรศัพท  e mail INTERNET
เปนตน   
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          8. ยอมรับการสนับสนุน  ใหความสนใจ คําแนะนาํท่ีเปนประโยชนตอการบรรลุ
เปาหมายจากบุคคลอ่ืน หรือยอมรับความชวยเหลือจากผูอ่ืนดวยความเต็มใจ  

                                          9. ใหรางวัลกับตัวเอง ในขณะท่ีนักศึกษาประสบความสําเร็จระยะส้ัน ไมตองรอ
จนกวานักศึกษาจะบรรลุเปาหมายระยะยาว 

                                            การตั้งเปาหมายท่ีดี  ใสใจทํา มีแผนการเรียน เรงรีบดําเนนิการ มีความเพียรพยายาม
ไมทอถอย หรือเลิกกระทําเสียกอนจะบรรลุเปาหมาย ติดตามการดําเนนิการและปรับปรุง
การดําเนนิการใหดีอยูเสมอ เปนปจจยัสําคัญท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนและ
อาชีพการงานในอนาคตตอไป 

2.2 เทคนิควิธีการเรียน 
        การมีวิธีการเรียนที่ชัดเจนเปนของตนเอง   จะชวยใหสามารถประสบความสําเร็จ
ทางการเรียนได วีธีการเรียนดวยตนเองของนักศึกษามีความแตกตางกนัตามประสบการณ
และความพรอมของแตละคน    
         วิธีการเรียนท่ีดีควรเปนวิธีการท่ีสะดวก ข้ันตอนไมยุงยาก  สามารถประเมินผลและ
พัฒนาการเรียน  มีความเปนไปได ในการดําเนินการ ใชเวลาไมนาน และนักศึกษาควร
กําหนดเองได เชน  วิธีการเรียนอยางเปนระบบ ซ่ึงนําทฤษฏีการบริหารเดมม่ิง วงจร P D C 
A มาประยุกตใช ประกอบดวย 

•  P–Plan วางแผน โดยการกําหนดวัตถุประสงค และต้ังเปาหมาย กําหนดขั้นตอน
วิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จาํเปนท้ังในดานบุคคล เคร่ืองมือ
งบประมาณ        
•  D - Do ปฏิบัติ โดยการทําความเขาใจ และลงมือปฏิบัติตามแผน  
•  C -Check ตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหนา และดูผลสําเร็จของการเรียนเม่ือ
เทียบกับแผน  
•  A -Act ดําเนินการใหเหมาะสม หากการปฏิบัติเปนท่ีนาพอใจ ก็จัดใหเปน
มาตรฐานเพ่ือเปนแนวทางใหปฏิบัติตอไป หากการปฏิบัติมีขอควรปรับปรุง ให 
กําหนดวิธีการปรับปรุงตอไป
ปรับปรุงป



                                                   

          PDCA เปน “ วงจร ” ดังนั้น เม่ือวงจรเร่ิมหมุน ก็ตองหมุนใหครบรอบ โดยหมุน

ไปขางหนา รักษาระดับไมใหตกตํ่าลง และพยายามหมุนไปในทิศทางท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เพื่อ

ความกาวหนา และ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนอยางเปนระบบของการใชเทคนิคของ 

PDCA ควรใหความสําคัญในแตละข้ันตอน ดังนี ้

      (P :Plan) การวางแผนท่ีดี ควรตอบคําถามตอไปนี้ได เชน 

             •    มีอะไรบางท่ีตองทํา  

              •    ใครทํา  

              •    มีอะไรตองใชบาง  

              •    ระยะเวลาในการทํางานแตละข้ันตอนเปนเทาใด  

             •    ลําดับการเรียนเปนอยางไร ควรทําอะไรกอน อะไรหลัง  

             •    เปาหมายในการกระทําคร้ังนี้คืออะไร  

(D : Do)  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

             •     ทําใหถูกตองต้ังแตแรกจะไดไมตองแกไข หรือรับผลเสียจากการกระทําท่ี       

ผิดพลาด  

 

ดําเนนิการ 

ตรวจสอบ พัฒนา
ปรับปรุง 

วางแผน 
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 (C : Check) ข้ันตอนตรวจสอบ  

•     ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติจริง วาทําไดตามแผนหรือไม  

•     ตรวจสอบผล ท่ีไดวาไดตามเปาหมายหรือไม  

                                  (A : Action ) การดําเนินการใหเหมาะสมหรือการแกไขปรับปรุง 

•     หลังจากตรวจสอบแลว ถาเราทําไดตามเปาหมาย ใหรักษาความดีนีไ้ว  
•     หากตรวจสอบแลว พบวามีขอผิดพลาดไมวาในข้ันตอนใดๆ ก็ตาม ใหหาสาเหตุ  
      และแกไขสาเหตุ  
•    หาทางปรับปรุง เพื่อใหการปฏิบัติคร้ังตอไปดีข้ึนกวาเดิม   

 
2.3 พฤติกรรมการเรียน 

                                        พฤติกรรมการเรียนเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง ท่ีจะควบคุมและกอใหเกิดการ   
                           เปล่ียนแปลงทางการเรียนได ดังท่ีแมดดอ็กซ (Maddox) ไดกลาวถึงความสําคัญของพฤติกรรม

การเรียนท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางเรียนไววา ในบรรดาองคประกอบทางดานท่ีมิใชสติปญญา วา
พฤติกรรมการเรียนมีอิทธิพลถึงรอยละ 30 - 40 ในอันท่ีจะทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียน
สูงหรือตํ่าได พฤติกรรมการเรียนจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปแตละคนก็จะมีพฤติกรรม
การเรียนเปนลักษณะเฉพาะของตนเอง 

 
                                         พฤติกรรมการเรียนนี้อาจไดมาจากการคนพบดวยตนเอง หรือการปรับประยุกตใชของ

ผูอ่ืนใหเหมาะสมกับตนเองก็ได พฤติกรรมการเรียนน้ันเปนส่ิงท่ีสามารถเรียนรูและพัฒนาให
เกิดข้ึนในตัวนกัศึกษาได และพฤติกรรมในการเรียนท่ีด ีจะสงผลใหนกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน  ประเดน็สําคัญอยูท่ีตองรูจักเลือกพฤติกรรมเหลานัน้ มาประยกุตใชให
เหมาะสมกับตัวเองและวิชาท่ีเรียน อีกท้ังตองปฏิบัติดวยความเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ
ความสําเร็จในการเรียนของตนเอง  เชน 

- วางแผนกอนเรียนแตละวิชาทุกคร้ัง 
- อานหนังสือตามเวลาท่ีวางแผน 
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- อานแนวคิดและวัตถุประสงคของแตละตอนกอนเร่ิมตนอานหนังสือ 
- ขีดเสนใตหรือจดบันทึกยอ ทุกคร้ังท่ีอาน 
- ตรวจสอบประเมินผลการเรียนเปนระยะ ๆ  
- ทบทวนบทเรียนกอนสอบทุกคร้ัง   เปนตน 

    องคประกอบสําคัญนอกจากพฤติกรรมการเรียนท่ีกลาวมาแลวไดแก ความขยัน  ความ
พากเพยีร   ความมานะอดทน แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และการบริหารจัดการตนเองท่ีดี ก็เปน
ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเรียนดวยตนเองดวยกันท้ังส้ิน      

กิจกรรมทายบท 

1. โปรดเขียนเปาหมายท่ีทานมาเรียนกับมสธ. 1-3 ขอตามความเปนจริง                   

1.1 เปาหมายที่มาเรียนมสธ.ไดแก 

        1…………………………………. 

         2………………………………… 

         3………………………………… 

1.2  เปาหมายที่สําคัญท่ีสุด คือ 

………………………………………………….. 

                      

                      2. วิธีการเรียนดวยตนเองของขาพเจา  มีดังน้ี  


