
 7. ถาม - ตอบ 
รมิตา   อ๋ันวงษ 

1.   ถาม   :   ตองการเรียนใหจบในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตรที่ศึกษาตองทําอยางไร 
      ตอบ  :   นักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี  4  ป  ปริญญาตรีตอเน่ือง  2  ป หรือ 
                      ปริญญาตรีตอเน่ือง  3  ป   มีความตองการท่ีจะเรียนใหจบภายในระยะเวลา                
                      ตามหลักสูตรท่ีตนเรียนน้ัน ควรปฏิบัติตามแนวทางดังน้ี 

1. ศึกษาโครงสรางและรายละเอียดของหลักสูตรท่ีนักศึกษาตองเรียนตลอด
หลักสูตรวามีท้ังหมดก่ีชุดวิชา  แตละหมวดวิชามีชุดวิชาอะไรบาง (เอกสารน้ี
นักศึกษาจะไดรับเมื่อนักศึกษาไดรับการตอบรับเปนนักศึกษา) 

2. นักศึกษาควรลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุตามวิชาเอก               
ของตนในแตละภาคการศึกษา  ขอมูลโปรแกรมการศึกษาจะปรากฏอยูใน
หลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา  ปการศึกษาท่ีสมัครเรียน 

3. นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมการศึกษาท่ีกําหนด  หมายถึง         
การลงทะเบียนเรียน จํานวน  3 ชุดวิชา  ในแตละภาคการศึกษา และถาสอบ 
ไมผานก็ตองพยายามสอบซอมใหผานภายในภาคการศึกษาน้ัน ๆ 

4. ควรอานคําแนะนําในการวางแผนการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษา  สาขาวิชา                    
ปการศึกษาท่ีนักศึกษาสมัครเรียน รวมท้ังศึกษากฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติ
ตาง  ๆ  จากคูมือนักศึกษา  เอกสารแนะแนวการศึกษา   และสื่ออื่นๆท่ี
มหาวิทยาลัยสงให และปฏิบัติตามคําแนะนํา 

2. ถาม   :  การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี มีหลักในการลงทะเบียนอยางไรบาง 
ตอบ   :  

 1.   หมวดวิชาเลือกเสรีเปนหมวดวิชาหน่ึงในโครงสรางหลักสูตรของนักศึกษาแตละ                   
สาขาวิชา  แตทุกสาขาวิชา - วิชาเอกไดกําหนดเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
เลือกเสรีไว  ซึ่งจะบรรจุไวในหลักสูตรของแตละสาขาวิชา ประจําปการศึกษา                           
ท่ีนักศึกษาสมัครเรียน  โดยหลักเกณฑท่ัวไปก็คือ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได
จากชุดวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย  แตมี
ขอยกเวนท่ีนักศึกษาไมสามารถเลือกเปนชุดวิชาเลือกเสรีได  โดยนักศึกษา
สามารถตรวจสอบชุดวิชาท่ียกเวน และไมอนุญาตใหนักศึกษาเลือกเปนชุดวิชา
เลือกเสรีไดจากหลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาประจําปการศึกษาท่ีนักศึกษาสมัคร 
และคูมือการลงทะเบียนเรียนประจําปการศึกษาตาง ๆ 
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2. กอนตัดสินใจเลือกเรียนชุดวิชาเสรีน้ัน  ขอใหนักศึกษา ศึกษาเน้ือหาชุดวิชาจาก
คําอธิบายชุดวิชาเสียกอน และตรวจสอบความตองการของตนเองกอนวา 

- มีความชอบ  สนใจหรือไม 
- มีความรูพ้ืนฐาน  มีความถนัดเกี่ยวกับชุดวิชาท่ีจะเลือกเรียนหรือไม 
- จะไดรับความรู จากชุดวิชาท่ี เรียน  หรือจะสามารถนําความรูไป

ประยุกตใชประโยชนไดสอดคลองกับชุดวิชาในหลักสูตรท่ีตนเองกําลัง
ศึกษาหรือไม 

3.   ถาม   :   อายุมากแลวจะเปนอุปสรรคตอการเรียน มสธ.หรือไม 
   ตอบ  :   นักศึกษาจํานวนไมนอย เขาใจวาเมื่อมีอายุมากขึ้น  ความสามารถในการจดจํา            

จะถดถอยลงไมสามารถจดจําเน้ือหาสาระตาง ๆ  ไดดีเทาคนอายุนอย ๆ ความเปน
จริงแลวบุคคลท่ีมีอายุนอยจะมีความสามารถในการจดจําสิ่งตาง ๆ ในขั้นความรู 
ความเขาใจดีกวาผูท่ีมีอายุมาก และเมื่อเขาสูวัยผูใหญความสามารถในการจดจํา    
ในขั้นการคิด  การวิเคราะห จะจําไดดีกวาผูท่ีเยาววัยกวาผูท่ีมีอายุ  จึงเหมาะสม
กับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ซึ่งผูเรียนจะอาศัยความจําในลักษณะของ
ความคิด ความเขาใจ การวิเคราะห และการสงเคราะหมากกวา 

  ดังน้ัน อายุจึงไมเปนอุปสรรคตอความจํา และสามารถเรียนดวยตนเองไดจน
ประสบความสําเร็จ  หากมีวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

4.   ถาม  :   เรียนอยางไรจึงจะไดเกียรตินิยม 
  ตอบ  :  มหาวิทยาลัยกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมไวดังน้ี 

1. เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
(ก) สอบไดชุดวิชาครบตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาในหลักสูตร

การศึกษาน้ัน ๆ 
(ข) ไมเคยสอบไดคะแนนลําดับขั้น  U  ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร 
(ค) ไมเคยเรียนซ้ําชุดวิชาใด เพ่ือยกระดับคะแนน 
(ง) มีชุดวิชาสะสมของลําดับขั้น  H  เปนจํานวนต้ังแตสามในสี่ขึ้นไป               

ของชุดวิชาท้ังหมด 
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2. เกียรตินิยมอันดับสอง  มีคุณสมบัติตามขอ  (ก)  (ข)  และ (ค)  อีกท้ังเปนผูท่ี
มีชุดวิชาสะสมของลําดับขั้น  H  เปนจํานวนไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของชุด
วิชาสะสมท้ังหมด 

หากนักศึกษามีความประสงคจะเรียนใหไดเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
หรืออันดับสอง นักศึกษาจะตอง 

1.   มีเกณฑตามคุณสมบัติท่ีกําหนด  โดยจะเขาเกณฑเกียรตินิยม                         
      อันดับหน่ึงหรืออันดับสองก็ตาม 
2.   มีการวางแผนการเรียนเพ่ือใหไดเกียรตินิยมต้ังแตภาคการศึกษา    
      แรก เมื่อไดรับการตอบรับเปนนักศึกษา มสธ. 
3.   มีทักษะการเรียน  เชน  การอานเอกสารการสอน,  การจดบันทึก,     
      การทําขอสอบปรนัยและอัตนัย  เขารับการสอนเสริมเพ่ือพัฒนา 
      ทักษะการฟง 
4.  ปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย   
       กําหนด  เชน  การลงทะเบียนเรียนตามเวลาท่ีกําหนด 
 

หมายเหตุ    
1. นักศึกษาท่ีไดรับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชาไมมีสิทธิ์

ไดรับปริญญาเกียรตินิยม 
2. บัณฑิตท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง จะไดรับเหรียญ

ทองเกียรตินิยม และบัณฑิตท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ
สองจะไดรับเหรียญเงินเกียรตินิยม 

3.  บัณฑิตท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และไดคะแนน 
      เฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา หรือแขนงวิชาใดในปการศึกษาใด     
      จะไดรับเข็มทองคําตรีศรเปนรางวัลผลการเรียนยอดเย่ียมใน  
      สาขาวิชาหรือแขนงวิชาน้ัน 
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5.   ถาม  :  เปนคนอานหนังสือชา  ตองการคําแนะนําวิธีการแกปญหา 
      ตอบ  :  การอานหนังสือชาพบวาเกิดจากหลายสาเหตุ ดังน้ี 

1. ขณะที่อานหนังสือจะอานแบบก่ึงในใจก่ึงออกเสียง   โดยลังเลขอความท่ีอาน                         
ทําใหอานซ้ําไปซ้ํามา  และละสายตากลับไปกลับมา   

2. อานคําตอคํา   โดยไมอานเปนประโยค หรืออานเปนยอหนาของเรือ่งน้ัน ๆ 
3. อานไปสงสัยไป   ทําใหหยุดคิด  เมื่อเจอเรื่องราวท่ีไมเขาใจหรือเจอประโยค  

ศัพทท่ีไมรูความหมาย 
4. ใชน้ิวชี้ไปตามตัวอักษร   ตามวรรค  ตามประโยคท่ีอาน ทําใหสายตาไปจดจับ                     

ท่ีปลายน้ิวท่ีชี้อยูตลอดเวลา 
5. ระยะหางของหนังสือที่อานกับสายตาไมเหมาะสมกัน  โดยมีระยะหางท่ีใกล

หรือไกลเกินไป 
6. อานกลับไปกลับมา    เพราะเจอเรื่องท่ีนาสงสัยจึงขามไปอานหนาอื่น ๆ เพ่ือ

คนหาคําตอบกอน 
7. สภาพแวดลอมรบกวนสมาธิในการอาน   โดยมีสิ่งรบกวนการอานตลอดเวลา 

เชน  เสียง  แสง 
   เมือ่นักศึกษาสํารวจตนเองวาอานหนังสือชาเกิดจากสาเหตุใด ลําดับ

ตอไป  ขอใหนักศึกษาแกไขปรับปรุง และฝกการอานเพ่ือใหอานเร็ว ดังน้ี 
1.   ฝกฝนการอานใหเร็ว   คือ   การฝกฝนการอานดวยการบังคับตนเอง  

ใหอานเร็วขึน้  ในแตละครั้งท่ีอานในเบ้ืองตนอาจจะตองละการจับใจความ 
แตเมื่อเกิดความเคยชิน และอานคลองมากขึ้นจึงฝกการจับใจความตอไป 
        2.  อานเปนประโยค   คือ  การอานเพื่อเนนการจับใจความและเขาใจ 
สังเกตคําและเร่ืองราวแทนความหมายของคําศัพท    
        3.  อานแบบเวนวรรค   คือ การอานโดยละคําท่ีไมจําเปน เพ่ือลดเวลาใน
การอาน  แตการเวนน้ันตองเลือกเวนคาํท่ีไมมีความหมายตอเรื่องราวท่ีอาน 
และเลือกคําท่ีมีความหมายตอเรื่องราวท่ีอานแทน 
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              4.  อานบอย ๆ อานมาก ๆ แบบไมตองจํา  คือ  การฝกอานอยูเสมอ                  
ฝกละเวนคํา ประโยค และเรื่องท่ีจะจํา  เชน  อานปายโฆษณาท่ีผาน                         
อานหนังสือพิมพ และอาศัยการฝกอานบอย ๆ โดยการท้ิง เวน ละคํา                                      
ท่ีไมจําเปนออกไป 

  5.  ฝกฝนและทดสอบตนเอง   คอื  การฝกฝนตนเองอยูเสมอน้ัน นับ
ไดวาเปนการสํารวจตนเองวาเปนคนอานเร็วขึ้นหรือไมอยางไร  เมื่อทดสอบ
ตนเองแลวก็ตองฝกประเด็นการจับใจความตอไป 

6.   ถาม   :   รูจักวาสาขาวิชาที่สมัครเรียนไปแลวจะไมเหมาะสมกับตนเอง กลัววาจะเรียน 
                     แลวไมจบ ควรจะทําอยางไร 
      ตอบ   :   ถาหากนักศึกษารูสึกวาสาขาวิชา/วิชาเอก ท่ีสมัครเรียนไปแลวไมเหมาะสมกับ     
                     ตนเอง และอาจทําใหไมอยากเรียน หรือเรียนแลวไมจบ มีคําแนะนํานักศึกษา 
                     ดังน้ี 

1. ในภาคการศึกษาแรกท่ีนักศึกษาสมัครเรียนไปแลว มหาวิทยาลัยกําหนดให
นักศึกษาเรียนไปกอน 1 ภาคการศึกษา จึงจะสามารถยายสาขาวิชา/วิชาเอก
ได  ดังน้ันในชวงเวลาน้ีก็คงตองเรียนไปกอน  ขณะเดียวกันก็สํารวจตนเอง
ใหแนใจอีกครั้งวาจะยายสาขาวิชา/วิชาเอกหรือไม  หากยายแนนอนตองรีบ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันเปดภาคการศึกษาท่ี 2  ไมนอยกวา  60  วัน 

2. กอนยายสาขา/วิชาเอก ขอใหนักศึกษาพิจารณาในเรื่องตอไปน้ี 
1. ลักษณะสวนตัวของนักศึกษา  เชน  ความสนใจ  ความถนัด  ทักษะ

พ้ืนฐาน  ความรู ความสามารถ  บุคลิกภาพ 
2. ลักษณะเน้ือหาวิชา  ตรวจกับความสนใจ  สอดคลองกับลักษณะ

งานอาชีพหรือไม  หรือถาจะนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน                 
ตอการพัฒนางานในปจจุบัน หรือพัฒนาทักษะการทํางานไดมาก
นอยเพียงใด 

3. เปาหมายของตนเอง   เชน   เปาหมายอาชีพ   การศึกษา  หรือ
เปาหมายชี้วัดในอนาคตท่ีจะชวยทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน  
และมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาและอาชีพของตนเอง
ดวย 
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4. ยื่นคํารองขอยายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก  โดยใชแบบฟอรม 
มสธ.9  (มีคําแนะนําอยูในคูมือการศึกษา) 

 
 

 


