
2. การบริหารจัดการการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
       ชนิดาภา  ยั่งยนื 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชํานาญการ 
  การเรียนใน มสธ.  เปนการเรียนทางไกลท่ีนักศึกษาจะตองพึ่งพาตนเองใหมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เพราะเปนการเรียนท่ีเนนตัวผูเรียน  นักศึกษาจะเปนศูนยกลางของการเรียน  
เปนผูมีบทบาทในการเรียนมากต้ังแตเปนผูริเร่ิมการเรียน  มีสวนรวมในการจัดการเรียนและ
ประเมินการเรียนดวยตนเองเปนการเรียนท่ีอิสระ  สบาย  ไมมีใครมาควบคุมบังคับ  สามารถเลือก
เ รียนไดอย างสะดวกตามเวลา   สถานท่ี   และเนื้อหาชุดวิชา ท่ีสนใจ   การท่ีจะเ รียนได                    
อยางมีประสิทธิภาพนั้น  นักศึกษาจึงควรตองมีการบริหารจัดการการเรียนท่ีดีในดานการใชเวลา            
การวางแผนและการมีวินัยในตนเอง 
   นักศึกษาตองพยายามใชเวลาทุกนาทีใหมีคาเหมาะสมกับภารกิจ  และการดําเนิน
ชีวิตท่ีตองมีท้ังการทํางานอาชีพ  การศึกษาเลาเรียน  การพักผอน  งานสวนตัวและงานเพื่อสังคม  
วิธีการในการจัดการเวลาเพื่อใหสามารถใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.  วิเคราะหการใชเวลา  นักศึกษาตองสํารวจการใชเวลาท่ีผานมาของนักศึกษา    
ในแตละวัน  ตั้งแตเชาต่ืนนอนจนถึงเขานอนวาไดใชเวลาทําอะไรบาง  ลองเขียนจนครบ                 
1  สัปดาห  แลวนํามาพิจารณาวิเคราะหดูก็จะพบวาเวลาของเราสูญเปลาไปกับการกระทําบางอยาง
มากเกินไป  เชน  การดูโทรทัศน  การเลนเกมส  การพูดคุยกับเพื่อน  การนอน  เปนตน  นักศึกษา    
ก็ตองมาปรับการใชเวลาใหมใหเพิ่มเวลาที่เปนภารกิจของเรา  เชน  ใชเวลาในการอานการเรียน  
เอกสารการสอนเพ่ิมมากข้ึน 
  2.  จัดลําดับส่ิงท่ีตองทํา  นักศึกษาควรจัดลําดับส่ิงท่ีตองทําในแตละวันตามลําดับ
ความสําคัญเรงดวน  โดยจะตองไมลืมใชความสําคัญกับการเรียนดวยวามีความสําคัญและตองเรียน
ทุกวัน  อาจจัดโดยใชระบบ A B C  เปน  3  กลุม 
  A – มีความสําคัญเรงดวน      ตองทําวันนี้ 
  B – มีความสําคัญเรงดวนรองลงมา    ควรทําวันนี้ 

C – มีความสําคัญเรงดวนนอยท่ีสุด    รอทําวันอ่ืนได 
เม่ือจัดลําดับความสําคัญของส่ิงท่ีตองทําได  3  กลุมแลวใหนําส่ือท่ีอยูในกลุม

เดียวกันมาจัดลําดับอีกคร้ังหนึ่ง  เชน  กลุม  A  A1, A2, A3 
 

 
 

ส่ิงท่ีตองทําวันนี้

1

3

2

ทํารายงานการประชุม

อานชุดวิชาไทยศึกษาหนวยท่ี 1 
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  เม่ือจัดไดแลวจึงลงมือทําไปตามลําดับ 
  3.  กําหนดกิจกรรม  นักศึกษาควรกําหนดรายละเอียดของส่ิงท่ีเราตองทําให
เฉพาะเจาะจง  อาจทําเปนตารางกิจกรรม  ตารางเรียน  บัญชีรายการท่ีตองทําหลังพยายามทําใหได
ตามท่ีกําหนด 
  4. ไมผลัดวันประกันพรุง   นักศึกษาควรที่จะหลีกเล่ียงการไมทําส่ิงตาง ๆ         
ตามท่ีกําหนดและไมคิดผอนผันตนเอง  เชน  ยังมีเวลาอีกหลายวันไวทําวันหลังก็ได  งานนี้ยาก
ซับซอนเก็บไวกอนตองใชเวลามาก  วิธีการท่ีจะชวยใหนักศึกษาไมผัดวันประกันพรุงแบงงาน    
ใหญ  ๆ  ออกงานยอย ๆ  แลวเร่ิมลงมือทําจากงานยอยนั้นทันที  อีกวิธีหนึ่งคือกําหนดเสนตายหรือ
เวลาท่ีตองทําเสร็จในกิจกรรมแตละอยางแลวพยายามทําใหเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

 
แบบสํารวจการใชเวลา 

 
ท่ี กิจกรรม เวลาที่ใช (ชั่วโมง/สัปดาห) 

การเรียน 1  
2 การทํางาน  
3 การนอน  
4 การเลนอินเทอรเน็ต  
5 การพูดโทรศัพท  
6 การออกกําลังกาย  
7 การรับประทานอาหาร  
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   

 รวม 168 ชั่วโมง/สัปดาห 

 

 2



การวางแผนสูความสําเร็จทางการเรียน 

  การวางแผนเปนกระบวนการตัดสินใจลวงหนาท่ีมีความเปนระบบและตองกระทํา
อยางตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จตามจุดมุงหมาย  ในการวางแผนการเรียนนักศึกษาสามารถทําได     
โดยกําหนดเปาหมายทางการเรียนของตนเองกอน  แลวคิดถึงวิธีการวาจะทําอยางไรจึงจะไปไดถึง
เปาหมายท่ีตั้งไว  โดยจะตองใชเวลาเปนตัวกํากับ 
  การวางแผนการเรียนท่ีดีนั้น   นักศึกษาควรจัดทําโดยแบง เปน   3  แผน                
ตามระยะเวลา  ดังนี้ 
  1.  แผนการเรียนตลอดหลักสูตร  เปนแผนการเรียนระยะยาว  ชวงเวลา  1-5  ป  
แผนนี้จะวางไวจนกวาจะเรียนสําเร็จ  ส่ิงท่ีนักศึกษาควรดําเนินการ 
  กําหนดเปาหมายหลักของการเรียน  นักศึกษาตองการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในสาขาวิชาท่ีเรียนเม่ือไร 
  ตัวอยาง  สุโขทัยเปนนักศึกษาในปการศึกษา  2552  เรียนหลักสูตรปริญญาตรี  
นิติศาสตร  4  ป  ตองการจะเรียนสําเร็จภายใน  4  ป  ระยะเวลาสําเร็จ  คือ  ภายในปการศึกษา  2555 
  หาวิธีท่ีจะทําใหเรียนสําเร็จ  เชน 

 การจัดวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจนครบหลักสูตร 
 ทํากิจกรรมการเรียนตรงเวลา  สมํ่าเสมอตามปฏิทินการศึกษา 
 พัฒนาวิธีการเรียนของตนใหมีประสิทธิภาพ  
ฯลฯ 

2.  แผนการเรียนประจําภาคการศึกษา  เปนการวางแผนในชวงเวลา  3-6  เดือน  
อาจจะเรียกวาแผนระยะปานกลาง  ส่ิงท่ีนักศึกษาควรดําเนินการ 
กําหนดจุดประสงคการเรียนของตน  ในภาคการศึกษานั้น ๆ  เชน 

 สามารถสอบผานไดทุกวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน 
วางแนวทางท่ีจะตองทํา  เพื่อใหสามารถสอบผาน  เชน 

 ศึกษาเอกสารการสอนอยางจริงจัง 
 เขารับการสอนฟงการบรรยายทุกคร้ัง 
 จดบันทึกยอสาระสําคัญ 
 ทบทวนการเรียนสม่ําเสมอ 
ฯลฯ 

  3.  แผนการเรียนประจําสัปดาห  เปนแผนการเรียนระยะส้ันท่ีวางไวในชวงรายวัน  
รายสัปดาห  แตแผนนี้จะมีความสําคัญมากสําหรับนักศึกษา  เปนเสมือนดานแรกที่จะตองทําใหได  
เม่ือทําไดตามแผนระยะปานกลาง  และแผนระยะยาวดวย  มีส่ิงท่ีนักศึกษาควรระวังในการ          
วางแผนการเรียนประจําสัปดาห ดังนี้ 
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  กําหนดเปาหมายการเรียน  ในแตละสัปดาห เชน   
 สัปดาหท่ี  1  สามารถศึกษาเอกสารการสอนและทําบันทึกยอเอกสาร          
การสอนประจําชุดวิชาท่ีลงทะเบียนไวในหนวยท่ี  1  ไดทุกชุดวิชา 

วิธีการท่ีจะทําใหไดตามเปาหมาย 
 การจัดตารางเรียนดวยตนเองประจําวัน ประจําสัปดาห 
 เลือกชวงเวลาศึกษาเอกสารการสอนท่ีเหมาะสมกับตนเอง  ใหเปนชวงท่ี
ผูเรียนมีความพรอม  สดช่ืน ตื่นตัวท่ีจะเรียนรู  รับรูใหมากท่ีสุด  เชน  บางคน
อาจจะชอบอานตอบเชามืด  บางคนชอบอานตอนคํ่า ๆ 

 กิจกรรมท่ีจะเรียนมีหลากหลาย  ไมนาเบ่ือในแตละวัน 
 มีความยืดหยุน  เม่ือลองทําแลวยังไมดีก็สามารถปรับแผนใหดีข้ึนได 
 ทําแผนการเรียนรายสัปดาหครบ  16  สัปดาห  ตลอดภาคการศึกษา  จดแผน
ไวในสมุดบันทึก  เพื่อชวยเตือนใหปฏิบัติตามแผน  และเขียนเปนตารางเรียน
รายสัปดาหติดไวใหเห็นเดนชัดท่ีมุมเรียนของเรา 

ประเมินและติดตามผลตนเอง 
จากแผนท่ีไดวางไวผูเรียนสามารถทําไดตามแผนท่ีกําหนด  มีความพอใจในการ

ทํากิจกรรมการเรียนตามแผนในแตละชวงเวลาเพียงใด  ประเมินทุกสัปดาห  ตรวจสอบและจดผล
การประเมินไวในสมุดบันทึก  ควรทําทุกแผน 

การจัดระบบการเรียนของตนเองดวยการวางแผนการเรียนท้ัง  3  ระยะ  เปนส่ิงท่ี
จะชวยใหนักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนได  ส่ิงท่ีสําคัญคุณคาของแผนการเรียนอยูท่ี    
การไดลงมือกระทําใหเปนไปตามท่ีกําหนดดวยการควบคุมตนเอง  สรางวินัยในตนใสใจรัก        
การเรียน  นักศึกษาอาจจะรูสึกลําบากในชวงแรกที่ยังไมเคยชิน  แตหากมีความอดทน  พากเพียร  
ทําใหไดจะเปนการสรางนิสัยการเรียนท่ีดีเพิ่มข้ึนในตนเองใหเปนผูมีวินัย  มีความรับผิดชอบ  
แนนอนวาทานยอมจะไดรับผลสัมฤทธ์ิเปนบัณฑิตมีปญญา 
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