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ค าถาม-ค าตอบที่ ส าคญัเกี่ยวกบัมหาวิทยาลยั 

 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารเีป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐับาลหมายความวา่

อย่างไร 

ตอบ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  เป็นมหาวทิยาลยัของรฐัแห่งแรกในประเทศไทย

 ที่ไมเ่ป็นสว่นราชการ แต่เป็นมหาวทิยาลยัที่อยู่ในก ากบัของรฐั  โดยอยู่ภายใต ้

 การก ากบัดูแลของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงศึกษาธิการ จงึมรูีปแบบการบรหิาร

 ที่คลอ่งตวั สามารถก าหนดระบบบริหารงานบคุคลและงานการเงนิไดเ้อง  

 เพื่อใหม้รีะบบและวธิีการที่บรรลุท ัง้ประสทิธิผลและมปีระสทิธิภาพสูงสุด  โดย

 การตดัสนิใจสูงสุดจะอยู่ที่สภามหาวทิยาลยั ที่มผูีท้รงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพ

 ต่าง ๆ มาร่วมเป็นกรรมการ 

 

2. ลกัษณะส าคญัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารคีืออะไร 

ตอบ เป็นมหาวทิยาลยัที่ เนน้การผลติบคุลากรทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี    

 ซึ่งประเทศไทยไดข้าดแคลนบคุลากรดา้นนี้จ  านวนมาก 

 

3. นโยบายการบรหิารมหาวทิยาลยั “รวมบรกิารประสานภารกจิ”  หมายความวา่อย่างไร 

ตอบ เป็นการรวมการใหบ้รกิารที่ เหมอืนกนัใหม้าอยู่ที่ เดยีวกนั และบคุลากรหรอื  

 นกัศึกษาทกุคนที่ใชบ้ริการจะใชท้ี่ เดยีวกนัท ัง้มหาวทิยาลยั  ซึ่งจะแตกต่างจาก

 มหาวทิยาลยัอื่นท ัว่ไป  ที่จะแยกการบรกิารต่าง ๆ ไปตามคณะวชิาต่าง ๆ   

 ไมว่า่จะเป็นดา้นการเงนิ โสตทศันูปกรณ์ พสัดุ ยานพาหนะ เป็นตน้  จงึท าให ้

 มหาวทิยาลยัลดค่าใชจ้่ายในการจดัจา้งบคุลากรและการก่อสรา้งอาคารลดลง 
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4. วนัสถาปนามหาวทิยาลยัคือวนัที่ เท่าไหร่  

ตอบ วนัที่ 27 กรกฎาคม 2533 ซึ่งเป็นวนัที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดล้ง

  พระปรมาภไิธยในพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

 

5. ดอกไมป้ระจ ามหาวทิยาลยัคือดอกอะไร 

ตอบ ดอกปีบทอง  มดีอกสแีสด  เป็นตน้ไมท้ี่ปลูกงา่ย ทนทาน โตเร็ว  มทีรงพุม่

 กวา้ง สื่อความหมายถงึ ความเรยีบงา่ย ความแขง็แกร่ง ความรุดหนา้ และ

 ความร่มเยน็ 

 

6. สปีระจ ามหาวทิยาลยัคือสอีะไร 

ตอบ สแีสดและสทีอง  สแีสดเป็นสปีระจ าจงัหวดันครราชสมีา  เป็นสขีองธงประจ า

 กองเสอืป่านครราชสมีา  ที่ไดร้บัพระราชทานจากพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ-

 เกลา้เจา้อยู่หวั  และเป็นสปีระจ าวนัพฤหสับด ีซึ่งถอืวา่เป็นวนัครู  สทีอง เป็น

 สแีห่งความรุ่งเรอืง รุ่งโรจนแ์ละศรทัธา 

 

7. ตราประจ ามหาวทิยาลยัมคีวามหมายวา่อย่างไร 

ตอบ ตราประจ ามหาวทิยาลยั ประกอบดว้ย ทา้วสุรนารี  ณ ใจกลาง เสน้โคง้งอน

 หงายขนาบ 2 ขา้งของภาพ ขา้งละ 4 เสน้  และมภีาพเชงินามธรรมของพชื

 พรรณและเฟืองจกัรรองรบัฐานของภาพทา้วสุรนารี 

 ภาพทา้วสุรนารี ณ ใจกลาง สื่อความหมายถงึ ปรญัชาและภารกิจหลกัของ

 มหาวทิยาลยั เนน้ความเคารพและศรทัธาต่อทา้วสุรนารี ในฐานะวรีสตรแีห่งชาติ 
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 เสน้โคง้งอนหงายขนาบ 2 ขา้งของภาพ ขา้งละ 4 เสน้  เกยและเช่ือมต่อกนั 

 เสมือนหน่ึงกระเบ้ืองมงุหลงัคาคร่อมภาพ  สื่อความหมายถงึ  ความส าเร็จทาง

 เทคโนโลยทีี่ ต่อเนื่ องกนั และความกา้วหนา้ที่ไมม่ทีี่สิ้นสุด 

 ภาพเชิงนามธรรมของพชืพรรณและเฟืองจกัร สื่อความหมายถงึ การเกษตร

 และอตุสาหกรรม 

 

8. เพราะเหตใุดระบบการเรยีนใน มทส. จงึเป็นระบบ 3 ภาคการศึกษา 

ตอบ 1. กจิกรรมที่ถอืว่าใหป้ระสบการณ์ที่มคีุณค่ายิ่ งแก่นกัศึกษา มทส. คือ กจิกรรม   

สหกจิศึกษา ซึ่ งนกัศึกษาจะไดอ้อกไปท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ ท ัง้

ในประเทศและต่างประเทศ มทส. ตอ้งการใหน้กัศึกษาไดร้บัประสบการณน์ี้   

หากจดัการเรยีนการสอนในระบบทวภิาค (2 ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา) 

และออกไปสหกจิศึกษา 1 ภาคการศึกษา จะท าใหน้กัศึกษา ไมส่ามารถ

เรยีนใหส้  าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปีไดง้า่ย ๆ  แต่ถา้จดัในระยะ 3 ภาค

การศึกษา นกัศึกษาจะมโีอกาสเรยีนใหจ้บภายใน 4 ปีไดม้ากขึ้น สรุปแลว้

เราจดัการเรยีนการสอนในระบบ 3 ภาคการศึกษานี้ เพื่อประโยชนข์อง

นกัศึกษาเป็นประเดน็ส าคญั 

 2. เพื่อสง่เสรมิใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้วลาดา้นการศึกษาอย่างเต็มที่และช่วยพฒันา

  พฤตกิรรมของนกัศึกษาใหเ้ป็นผูท้ี่ตื่นตวั มกีารวางแผนการใชช้วีติ ประจ าวนั 

  กจิกรรม และการศึกษาเลา่เรยีนใหเ้ขา้กบัระบบการเรยีน 3 ภาคการศึกษา

  อยู่ตลอดเวลา เพราะระบบดงักลา่ว จะมรีะยะเวลาเรยีนที่ส ัน้กวา่ระบบ 2 

  ภาคการศึกษา 

  

 



 

                                                                 เรียนอย่าง  ใน มทส. ...... 

 
64 

9. มทส. เป็นมหาวทิยาลยัของรฐัที่ เก็บค่าเลา่เรยีนแพงกวา่มหาวทิยาลยัของรฐัที่อื่น ๆ 

จรงิหรอืไม่ เพราะเหตใุด 

ตอบ  มทส. ไดร้บัการสถาปนาขึ้นเมื่อปี 2533 เป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มุ่งผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัสูงทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี เพื่อตอบสนองแนวทางการพฒันาประเทศ  

มทส. มนีโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาสูเ่ยาวชนในทุกจงัหวดัและทกุ

ภูมภิาคท ัว่ประเทศ  โดยมกีระบวนการรบันกัศึกษาในระบบโควตามากถงึ

รอ้ยละ 80 ของจ านวนรบันกัศึกษาท ัง้หมด จงึสามารถสรา้งความเสมอภาค

ทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาใหก้บันกัเรียน แมใ้นถิ่นทุรกนัดาร   

ค่าใชจ้่ายตลอดหลกัสูตรในการศึกษาที่  มทส. คิดเป็นจ านวนเงนิรวม

ประมาณ 108,300 – 113,300 บาท ซึ่งถอืเป็นค่าใชจ้่ายในอตัราปานกลาง 

เมื่อเปรียบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัของรฐัในกลุ่มสาขาวชิาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยดีว้ยกนั  และ มทส. มใิช่มหาวทิยาลยัที่ เก็บค่าเลา่เรียนสูงสุด

ตามที่กลา่วอา้ง   การคิดค่าหน่วยกติ 500 บาท/หน่วยกติ เป็นการคิด

ค่าใชจ้่ายแบบเบด็เสร็จ ไมม่กีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายปลกีย่อย เช่น ค่าหอ้ง 

ปฏบิตักิาร ค่าสารเคม ี ค่าอนิเทอรเ์น็ต หรอืค่าบรกิารอื่น ๆ ที่มหาวทิยาลยั

จดัไวเ้ป็นสวสัดกิารส าหรบันกัศึกษา เช่น หอ้งเรยีนปรบัอากาศ รถเมล ์

สถานพยาบาล หอ้งออกก าลงักาย สนามกฬีามาตรฐาน การประกนัอบุตัเิหตุ 

เป็นตน้   อตัราค่าหน่วยกติ 500 บาทนี้ ใชม้านบัแต่เริ่มรบันกัศึกษารุ่นแรก

ในปี 2536 ไม่เคยมกีารขึ้นค่าหน่วยกิตแต่อย่างใด  ดงันัน้ การน าเฉพาะค่า

หน่วยกติของแต่ละสถาบนัมาเปรียบเทยีบบนฐานคิดและวธิีบรหิารจดัการที่

แตกต่างกนั จงึเป็นการเปรยีบเทยีบที่ไมถ่กูตอ้ง 
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10. เพราะเหตใุดมหาวทิยาลยัจงึใชว้ธิีการรบันกัศึกษารบัตรงโดยไม่ตอ้งคดัเลอืกมากกวา่

การรบัจากการสอบ Admissions 

ตอบ  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดบัอดุมศึกษาใหก้บันกัเรยีนจาก

โรงเรียนท ัว่ประเทศ  โดยมแีนวความคิดวา่ แมคุ้ณภาพดา้นการเรยีนการสอน

ของแต่ละโรงเรียนจะมคีวามแตกต่างกนั แต่เชื่อวา่นกัเรียนที่ เรียนดขีองแต่ละ

โรงเรยีนที่มหาวทิยาลยัคดัเลอืก จะเป็นผูท้ี่มพีื้นฐานของการเรยีนที่ด ี และมี

ความขยนัอยู่แลว้ ย่อมมคีวามพยายามความสามารถที่จะพฒันาตนเองให ้

เทยีบเท่ากบันกัเรียนคนอื่น ๆ และสามารถเรียนในระดบัอุดมศึกษาไดแ้น่นอน  

 

11. นกัศึกษาจะตอ้งท าอย่างไรจงึจะสามารถเรยีนเขา้กบัระบบการเรยีน 3 ภาคการศึกษาได ้

ตอบ นกัศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจหรือศึกษาถงึลกัษณะการเรียนในระบบ 3 

  ภาคการศึกษาใหเ้ขา้ใจและวางแผนการเรียนของตนเองใหเ้หมาะสมกบัจ านวน

 วชิาที่ เรียนในแต่ละภาคการศึกษานัน้ ๆ และตอ้งมคีวามพยายาม มคีวามขยนั 

 ตัง้แต่เปิดภาคการศึกษา หม ัน่ทบทวนรายวชิา และเขา้หาอาจารย ์ ปรบั

 พฤตกิรรมประจ าวนัของตนใหเ้ขา้กบัระบบการเรยีนใหไ้ด ้ จนกวา่ตวัเองจะรูส้กึวา่

 สามารถหาแนวทางการเรยีนที่ เหมาะสมกบัตนเองไดแ้ลว้ เมื่อนัน้นกัศึกษา 

 จงึค่อยไปสนใจท ากจิกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณช์วีติของตนเอง 
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12. สหกจิศึกษาและการฝึกงานต่างกนัอย่างไร 

ตอบ ในการท าสหกจิศึกษานัน้ มหาวทิยาลยัด าเนินการต่าง ๆ เหมอืนกบัการ

สมคัรเขา้ท างานทกุประการ  คือ  มกีารเขยีนใบสมคัร สมคัร สมัภาษณ ์

ประกาศผล  อย่างเป็นข ัน้เป็นตอน  นอกจากนัน้ก็มกีารเตรียมความพรอ้ม

ต่าง ๆ ในหลายดา้นแก่นกัศึกษาสหกิจศึกษา เช่น การพฒันาบุคลกิภาพ 

การปฐมนิเทศก่อนไปสหกิจศึกษา มกีารนิเทศในขณะสหกจิศึกษาอยู่ และ

เมื่อกลบัมาก็มกีารประชุมสมัมนาเสนอผลโครงงาน ฯลฯ  นกัศึกษาสหกิจ

ศึกษาจะไดร้บัการดูแลเป็นระบบครบวงจร ตลอดระยะเวลาการท างาน 4 

เดอืน ท ัง้จากมหาวทิยาลยัและสถานประกอบการที่ไปท างาน และที่แตกต่าง

ชดัเจนที่ สุดคือ การฝึกงานอาจจะไดค่้าตอบแทนหรอืไมไ่ดค่้าตอบแทนก็อาจ

เป็นได ้และการฝึกงานนัน้อาจจะไดฝึ้กประสบการณ์ที่ ไมค่่อยตรงกบัวชิาชพีที่

ศึกษาอยู่นกัก็ได ้แต่สหกจิศึกษานัน้ นกัศึกษา   มทส. จะไดท้  างานที่ตรงกบั

วชิาชพีที่ ศึกษาอยู่ มโีครงงานหรอืงานที่ชดัเจน และจะไดร้บัค่าตอบแทนเป็น

สว่นใหญ่ 

 

13. นโยบายหอพกันกัศึกษาที่มกีารจดัใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละอยู่อาศยั (Living and 

Learning Center) มลีกัษณะอย่างไร 

ตอบ  การเรียนรูใ้นหอพกั มขีอบข่ายดงันี้ 

1. เรยีนรูก้ารอยู่ร่วมกนั 

2. เรยีนรูค่้านิยมที่ด ี ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการด ารงชวีติต่อไป เช่น การ

ตรงต่อเวลา ความประหยดั ความเป็นผูน้ า ฯลฯ 

3. เรยีนรูท้างวชิาการ โดยการจดัระบบสนบัสนุนต่าง ๆ ใหน้กัศึกษาใน  

หอพกั สามารถเรียนรูท้างวชิาการไดส้ะดวกและมากขึ้น เช่น คอมพวิเตอร ์

หอ้งอ่านหนงัสอื สถานที่ท  างานกลุม่ หอ้งตวิ ฯลฯ 
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การอยู่อาศยั  เรามุง่ใหน้กัศึกษาไดร้บับรกิารต่อไปนี้ 

1. ที่พกัที่ด ีมคีุณภาพ สะดวก สบาย ปลอดภยั  

2. มบีรกิารใหค้ าปรึกษาเพื่อแกป้ญัหาต่าง ๆ ในการอยู่อาศยั 

ฯลฯ 

14. องคก์ารนกัศึกษามลีกัษณะและการท าหนา้ที่อย่างไร 
ตอบ องคก์ารนกัศึกษาเป็นตวัแทนของนกัศึกษาที่ไดร้บัเลอืกตัง้จากนกัศึกษา ใหเ้ขา้

  มาท าหนา้ที่บริหารกจิการของนกัศึกษา โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

 องคก์ารบริหาร  เปรยีบเสมอืนคณะรฐัมนตร ี ที่ท  าหนา้ที่ในการจดักจิกรรมให ้

 กบันกัศึกษา ตลอดจนเป็นตวัแทนของนกัศึกษาในการน าเสนอขอ้คิดเหน็

 ต่าง ๆ ของนกัศึกษาใหก้บัมหาวทิยาลยั 

 สภานกัศึกษา  เปรยีบเสมอืนสภาผูแ้ทนราษฎร ที่ท  าหนา้ที่ในการกล ัน่กรอง 

 งบประมาณ และตดิตามการบรหิารงานขององคก์ารนกัศึกษาใหเ้ป็นไป

 ตามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

 

15. คณะกรรมการหอพกัมลีกัษณะและการท าหนา้ที่อย่างไร 
ตอบ กรรมการหอพกั เป็นตวัแทนของนกัศึกษาที่ ไดร้บัเลอืกตัง้จากนกัศึกษาให ้

เขา้มาช่วยเหลอืนกัศึกษาในหอพกั และเป็นผูป้ระสานงานรบัขอ้คิดเหน็ และ 

ขอ้เสนอแนะถงึปญัหาต่าง ๆ ของหอพกั ใหม้หาวทิยาลยัไดร้บัทราบและแกไ้ข  

ต่อไป โดยมหาวทิยาลยัเชื่อวา่นกัศึกษาเป็นผูท้ี่พกัอาศยัในหอพกั ย่อมรูป้ญัหา

ของตนเองไดด้กีว่ามหาวทิยาลยั ซึ่งจะช่วยใหม้หาวทิยาลยัแกไ้ขปญัหาของหอพกั

ตรงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาไดต้รงจดุมากขึ้น 

 

16. เมื่อนกัศึกษาเจบ็ป่วยจะตอ้งท าอย่างไรบา้ง 
ตอบ 1. กรณีเจบ็ป่วยใน มทส. มหาวทิยาลยัมศูีนยป์ฎบิตักิารทางการแพทยแ์ละ

  สาธารณสุข เปิดบรกิารใหก้ารรกัษาโดยแพทย ์ ตลอด 24 ช ัว่โมง โดยไม่

  เสยีค่าใชจ้่าย นกัศึกษาสามารถเดนิทางไปรบัการรกัษาไดโ้ดยตรงหรอื
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  นกัศึกษาที่พกัอาศยัในหอพกัมหาวทิยาลยั สามารถแจง้ที่ปรกึษาหอพกั 

  เพื่อเรยีกรถพยาบาลน าส่งไมเ่สยีค่าใชจ้่าย สว่นนกัศึกษาที่พกัในหอพกั

  เอกชน ทางศูนยก์ารแพทยจ์ะเรยีกเก็บค่ารถพยาบาลไป-กลบั 600 บาท 

 2. กรณีนกัศึกษาเจบ็ป่วยนอกมหาวทิยาลยั นกัศึกษาสามารถเขา้รบัการรกัษา

  ไดท้ ัว่ประเทศ โดยนกัศึกษาจะตอ้งน าใบเสร็จรบัเงนิและใบรบัรองแพทย์

  ยื่นขอเบกิเงนิคืนไดท้ี่ ศูนยป์ฏบิตัิการทางการแพทย ์  (โรคที่ไมเ่กดิจาก

  อบุตัเิหตจุะตอ้งนอนพกัในโรงพยาบาลอย่างนอ้ย 6 ช ัว่โมง) จ านวนเงนิคืน

  จะจ่ายตามอตัราที่มหาวทิยาลยัท าประกนัอบุตัิเหตุหมูท่ี่ท  าไวก้บับรษิทัประกนั 

  และนกัศึกษาควรยา้ยบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (บตัรทอง) มาใชท้ี่ ศูนย์

  ปฏบิตักิารทางแพทยฯ์ ในช่วงที่ ศึกษาใน มทส. เพื่อจะไดร้บัสทิธิบรกิารอื่น ๆ 

  เพิ่มเตมิ  

 

17. ถา้นกัศึกษาเรยีนกบัอาจารยต่์างประเทศและฟงัส าเนียงไมเ่ขา้ใจจะตอ้งท าอย่างไร 

 ตอบ 1.  อ่านเอกสารหรอืต าราที่ เกี่ ยวขอ้งกบับทเรยีนนัน้ ๆ ไปลว่งหนา้ จะช่วยให ้

   เกดิความคุน้เคยกบัเรื่ องที่อาจารยผู์น้ ัน้พูดมากขึ้น จะฟงัไดรู้เ้รื่ องมากขึ้น 

2. ในขณะฟงัใหค้ิดตามไปดว้ย ไดย้นิค าใดที่ฟงัไมรู่เ้รื่ อง ใหจ้ดค านัน้เป็น

ภาษาไทยมาก่อน โดยจดตามที่ไดย้นิ แลว้น ามาท าความเขา้ใจในภายหลงั 

3. เมื่อกลบัมาถงึหอพกัแลว้ ใหน้ าบทบรรยายที่จดมา อ่านทบทวน และท า

ความเขา้ใจอกีทหีนึ่ ง หากยงัไมเ่ขา้ใจอยู่อกีใหไ้ปพบอาจารยผู์ส้อนที่หอ้ง

ท างานเพื่อซกัถาม 

4. ท างานที่อาจารยม์อบหมายใหค้รบถว้นเสมอ 

5. หาเวลาทกัทาย สนทนากบัอาจารยบ์อ่ย ๆ เพื่อใหคุ้น้เคยกบัวธิีพูดและ

ลลีาน า้เสยีงของอาจารย ์

6. หากไดป้ฏบิตัติามขอ้ 1 – 5 อย่างครบถว้นสมบูรณด์แีละสม า่เสมอแลว้ 

ยงัคงไมเ่ขา้ใจอยู่อกี ใหถ้อนรายวิชานัน้เสยี 
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18. แหลง่เพิ่มพูนความรูข้องนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัมอีะไรบา้ง 

ตอบ  ศูนยบ์รรณสารและสื่ อการศึกษา  เป็นหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัที่มเีอกสารที่

เกี่ ยวขอ้งกบัวชิาที่ เรียนในสื่อหลายรูปแบบ คือ หนงัสอื นอกจากนี้  ศูนยน์วตักรรม

และเทคโนโลยีการศึกษายงัไดใ้หบ้ริการสื่อการเรียนการสอนออนไลนห์ลากหลาย

รูปแบบ โดยสามารถเขา้ชมผ่านเวบ็ไซต ์http://ceit.sut.ac.th ไดแ้ก่ 

1. ระบบ SUT e-Learning เป็นระบบบริหารจดัการเรียนการสอน

ออนไลนซ์ึ่งมจี  านวนรายวชิาอยู่มากกวา่ 400 วชิา 

2. ระบบ e-Classroom  เป็นระบบจดัเก็บและใหบ้ริการวดีทิศันบ์นัทกึ

การสอนในหอ้งเรยีนเพื่อสามารถเขา้มาทบทวนการเรยีนยอ้นหลงัได ้ 

3. ระบบ My media เป็นระบบคลงัสื่อดจิิทลัออนไลนท์ี่จดัเก็บสื่อใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น วดีโิอ เสยีง ภาพ e-book เป็นตน้  

4. Learning Object เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมลัติมเีดยีที่

เป็นหน่วยการเรยีนย่อย ๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาของคณาจารยท์ี่ ใชส้  าหรบัการ

เรยีนการสอนเสรมิในช ัน้เรยีน 

 อาจารยผู์ส้อน  เมื่อนกัศึกษาอ่านหนงัสอืแลว้ไมเ่ขา้ใจ  นกัศึกษาสามารถสอบถาม

อาจารยผู์ส้อนวชิานัน้ ๆ ได ้โดยนกัศึกษาจะตอ้งนดัหมายเวลาเขา้ พบอาจารยผู์ส้อน

ก่อนเสมอ 
  การสอนทบทวนรายวิชา ที่จะมกีารจดัสอนทบทวนรายวชิาโดยอาจารยห์รือ      

 นกัศึกษาอยู่เสมอหรอืที่ ศูนยก์ารเรียนรูห้อพกันกัศึกษา  นกัศึกษาจะตอ้งตดิตาม

 ข่าวสารอย่างใกลช้ดิ  แต่ที่ส  าคญัคือนกัศึกษาจะตอ้งขยนัอ่านหนงัสอื และท าโจทย์

 การบา้นใหม้ากที่ สุด 

 

 
19. กจิกรรมส าหรบันอ้งใหมปี่ 1 ในช่วงสปัดาหต์อ้นรบันกัศึกษาใหม่ มอีะไรบา้ง 

ตอบ กจิกรรมสกัการะอนุสาวรียท์า้วสุรนารี  เป็นสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ที่ เป็นที่ เคารพนบัถอื

 ของชาวโคราช 

http://ceit.sut.ac.th/


 

                                                                 เรียนอย่าง  ใน มทส. ...... 

 
70 

 กจิกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาหอพกั รบัทราบและเขา้ใจแนวทางในการอยู่ร่วมกนั

 ในหอพกันกัศึกษา 

 กจิกรรมอบรมเทคนิคการเรียนในระดบัอดุมศึกษา  เพื่อเตรยีมความพรอ้ม

 ของนกัศึกษาใหป้รบัตวัเขา้กบัการเรยีนในมหาวทิยาลยัไดร้วดเร็วยิ่ งขึ้น 

 กจิกรรมพธีิไหวค้รู เพื่อระลกึถงึพระคุณครูบาอาจารยท์ี่ทา่นไดอ้บรมส ัง่สอน 

 พวกเรามา 
 กจิกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ดา้นศูนยบ์รรณสารฯ ศูนยค์อมพวิเตอร ์

 และฝ่ายกิจการนกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจข ัน้ตอนและวธิีการขอใชบ้รกิาร

 จาก 3 หน่วยงานดงักลา่ว 

 กจิกรรมคารวะสญัลกัษณ์สถาน  เพื่อคารวะสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ส  าคญัของ

 มหาวทิยาลยั 
 กจิกรรมรบันอ้งใหม่  เป็นกจิกรรมที่นกัศึกษารุ่นพี่จดัขึ้นเพื่อรบันอ้งใหมสู่ร่ ัว้

 แสดทอง 
 กจิกรรมกีฬานอ้งใหม่ เป็นการแข่งขนักีฬาที่สรา้งความสนุกสนานและมติรภาพ

 ระหวา่งนอ้งใหมด่ว้ยกนั 

 

20. ปญัหาส าคญัของนกัศึกษาช ัน้ปีที่ 1 ที่ท  าใหผ้ลการเรยีนต า่มอีะไรบา้ง 

ตอบ สิ่งที่ท  าใหน้กัศึกษามผีลการเรยีนต ่ามดีงัต่อไปนี้ 

1. ไมเ่ขา้ช ัน้เรยีน 

2. ถงึแมเ้ขา้ช ัน้เรยีนก็ไมม่สีมาธิหรอืไมต่ ัง้ใจเรยีน 

3. ไมม่กีารศึกษาคน้ควา้ประกอบการเรยีนอย่างเหมาะสม กลา่วคือ ไมม่ี

การอ่านหนงัสอื เตรยีมตวัก่อนเขา้ช ัน้เรยีน ไมม่กีารอ่านหนงัสอืทบทวน

หลงัจากเรยีนในช ัน้มาแลว้ 

4. ไมท่  าแบบฝึกหดั ไมท่  างานที่อาจารยม์อบหมายอย่างเหมาะสม 

5. บรหิารเวลาไมเ่หมาะสม ใชเ้วลาเพื่อกจิกรรมอื่น ๆ มากกวา่การเรยีน 
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6. ปลอ่ยตวัเองใหเ้ขา้ไปเกี่ ยวขอ้งกบัสิ่ งที่ เรียกวา่ “มารของการเป็นนกัศึกษา” 

มากเกินไป เช่น 

6.1 ท างานหารายไดพ้เิศษมากเกนิไป 

6.2 เลน่มากเกนิไป 

6.3 ดื่มสุราหรอืของมนึเมาต่าง ๆ เป็นประจ า 

6.4 เที่ยวกลางคืนเป็นนิจสนิ 

6.5 มคีนรกัและใสใ่จในคนรกัมากเกนิกวา่ที่ควร 

6.6 ครุ่นคิดถงึบา้น และกลบับา้นมากเกนิไป 

7. เป็นโรคภูมแิพส้ิ่ งเหลา่นี้ อาจารยผู์ส้อน หอ้งสมดุ หอ้งปฏบิตักิาร หอ้งติว 

เขา้ใกลส้ิ่งเหลา่นี้ไมไ่ด ้เลยไมย่อมเขา้ใกล ้

 

 

 

 

21. ทนุการศึกษาส าหรบันกัศึกษา มทีุนลกัษณะใดบา้ง 

ตอบ มหาวทิยาลยัมทีนุการศึกษาใหก้บันกัศึกษาระดบัปรญิญาตร ี มากกวา่ 5,000 

 ทนุต่อปี แยกเป็น 8 กลุม่ ดงันี้ 

  1.  กองทนุเงนิใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

  กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา หรอื กยศ. เป็นกองทนุเงนิใหกู้ย้มืของ

รฐับาล เพื่อรองรบันกัศึกษาที่ขาดแคลนทนุทรพัยใ์นการศึกษาเลา่เรยีน โดยไดเ้ริ่ม

ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 จนถงึปจัจุบนั นกัศึกษาที่ประสงคจ์ะขอกูย้มืเงนิจาก

กองทนุฯ ตอ้งมคีุณสมบตัติามประกาศของกองทนุฯ สามารถยื่นค าขอกู ้ โดย

ลงทะเบยีนยื่นแบบค าขอกู ้ ผ่านทางเวบ็ไซตท์ี่  www.studentloan.or.th ท ัง้นี้

จ  านวนนกัศึกษาที่ไดร้บัการอนุมตัิกูย้มืที่ เป็นผูกู้ร้ายใหม ่ เป็นไปตามการจดัสรรของ

นกัศึกษายิ่ งท  าตวัคลา้ย ๆ กบัที่ไดต้อบมานี้มากเทา่ไร ผลการเรยีนก็ยิ่ งต า่ลงเทา่นัน้ 
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คณะอนุกรรมการบญัชจี่ายที่  2 ในคณะกรรมการกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพื่ อการศึกษา 

เป็นผูจ้ดัสรรใหใ้นแต่ละปีการศึกษา  สว่นที่ เป็นผูกู้ร้ายเก่าที่ เปลี่ยนระดบัการศึกษา

จากมธัยมปลายเป็นระดบัปรญิญาตร ี สามารถยื่นแบบค าขอกูใ้นระดบัปรญิญาตรไีด ้

เมื่อนกัศึกษามคีุณสมบตัิครบถว้นตามประกาศของ กยศ. โดยรายการที่ขอกูจ้าก กยศ.

ครอบ-คลมุค่าใชจ้่ายที่นกัศึกษาจะจ่ายใหก้บัมหาวทิยาลยัในหมวดค่าบ ารุงมหาวทิยาลยั 

ค่าหน่วยกติ และค่าครองชพีรายเดอืนส าหรบันกัศึกษา ในปีการศึกษา 2552 มี

นกัศึกษาของมหาวทิยาลยัขอทนุกูย้มื กยศ. รวม 3,635 คน เป็นจ านวนเงนิรวม 

220 ลา้นบาท 

   2. กองทนุเงนิใหกู้ย้ืมที่ ผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

กองทนุเงนิใหกู้ย้มืที่ ผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) เป็นกองทนุใหกู้ย้มื

ของรฐับาล คุณสมบตัขิองผูกู้จ้ากกองทนุ กรอ. จะตอ้งเป็นผูท้ี่ ศึกษาในสาขาวชิาที่

ขาดแคลน ตามประกาศของกองทุนฯ ใหกู้เ้ฉพาะค่าบ ารุงมหาวทิยาลยัและค่าหน่วยกิต 

เทา่นัน้ ในปีการศึกษา 2552 มนีกัศึกษาขอทนุกูย้มื กรอ. รวม 402 คน เป็นจ านวนเงนิ

รวม 1.5 ลา้นบาท 
3. กองทนุเงนิยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลยั 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารไีดจ้ดัตัง้กองทนุเพื่อจดัสรรเงนิใหน้กัศึกษา

ของมหาวทิยาลยัสามารถกูย้มืได ้ โดยไมค่ิดดอกเบี้ย ก าหนดใหช้ าระคืนเมื่อส  าเร็จ

การศึกษาไปแลว้ 4 เดอืน มรีะยะเวลาคืนเงนิเป็นเวลา 10 ปี วตัถปุระสงคข์อง

กองทนุฯ เพื่อช่วยเหลอืนกัศึกษาที่มผีลการเรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัยใ์หส้ามารถ

ศึกษาเลา่เรยีนในมหาวทิยาลยัไดโ้ดยไมม่อีปุสรรคดา้นการเงนิ  เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้่าย

ส าหรบัการศึกษา ยมืไดแ้ต่ไมเ่กนิ 15,000 บาท/ภาคการศึกษา รวมค่าหอพกัของ

มหาวทิยาลยั  ใหกู้เ้มื่อนกัศึกษาเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั และมผีลการเรยีนแลว้ไม่
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นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกติ ในภาคการ ศึกษาที่  1/2552 มนีกัศึกษายื่นขอรวม 110 คน  

เป็นเงนิรวม 1.54 ลา้นบาท 

4. ทนุสง่เสริมผูม้ีศกัยภาพ ทนุยกเวน้ค่าเลา่เรียน   

     มหาวทิยาลยัมทีุนยกเวน้ไม่เก็บค่าเลา่เรียนจากนกัศึกษาที่มศีกัยภาพทาง

การศึกษา รวมท ัง้ยกเวน้ค่าเลา่เรยีนใหก้บันกัศึกษาเป็นกรณีพเิศษ  โดยนกัศึกษาจะ

ไดร้บัการยกเวน้เรียกเก็บค่าหน่วยกิต  ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าบ ารุงกิจกรรม หากมี

คุณสมบตัิตามเกณฑผู์ไ้ดร้บัทุน สามารถไดร้บัทุนต่อเนื่ องจนส าเร็จการศึกษา  ทุน

ในกลุ่มนี้ประกอบดว้ย ทุนโควตา้วิทยาศาสตรฯ์, ทุนศยักภาพ, ทุนเรียนดี, ทุน 

ODOD, ทนุ สอวน, ทนุเฉลมิราชกมุาร,ี  ทนุในพระราชานุเคราะหส์มเด็จพระเทพฯ,  

ทนุ 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอบต.) และทุนนกักีฬาไดร้บัเหรียญรางวลั  ในภาค

การศึกษาที่  1/2552 มหาวทิยาลยัจดัสรรทุนยกเวน้ค่าเล่าเรียนใหก้บันกัศึกษารวม 

307 คน เป็นเงนิรวม 2.96 ลา้นบาท 

  5. เงนิยืมฉุกเฉินส าหรบันกัศึกษา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เลง็เห็นถงึความเดือดรอ้นเฉพาะหนา้ของ

นกัศึกษา จงึมรีะเบยีบเงนิยมืฉุกเฉิน ส าหรบันกัศึกษา  โดยใหย้มืคนละไม่เกิน 5,000 

บาท โดยนกัศึกษาตอ้งช าระคืนเงนิยมืฉุกเฉินท ัง้หมด ก่อนวนัเริ่ มการสอบปลายภาค

การศึกษาที่นกัศึกษาไดร้บัเงนิยมืฉุกเฉิน เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากมหาวทิยาลยั ในภาคการศึกษาที่  1/2552 มนีกัศึกษาขอยมืเงนิฉุกเฉินรวม 

193 คน  เป็นเงนิ 0.93 ลา้นบาท 

  6.  กองทนุช่วยค่าครองชีพส าหรบันกัศึกษา 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนร ี ไดจ้ดัตัง้กองทนุเพื่อช่วยค่าครองชพีส าหรบั

นกัศึกษาในรายที่มคีวามเดอืนรอ้นเป็นพเิศษ โดยคณะกรรมการฯ จะพจิารณาให ้

ความช่วยเหลอืแก่นกัศึกษาที่มคีวามเดอืดรอ้นเพื่อเป็นค่าครองชพีส าหรบันกัศึกษา 
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เป็นเงนิใหเ้ปลา่รายละไมเ่กนิ 3,000 บาทต่อภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่  

1/2552 มนีกัศึกษาไดร้บัอนุมตัเิงนิค่าครองชพีรวม 24 คน  เป็นยอดเงนิยมื 41,000 

บาท 

  7.  กองทนุการศึกษาที่มีผูม้ีจติศรทัธาบริจาคจดัตัง้เป็นกองทนุใหก้บั

มหาวิทยาลยั 

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารไีดร้บัความอนุเคราะหจ์ากผูม้จีติศรทัธา 

จดัตัง้กองทุนการศึกษา  โดยน าดอกผลของกองทนุมาจดัสรรเป็นทนุการศึกษาใหแ้ก่

นกัศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ส าหรบัปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการทนุฯ อนุมตัิ

จดัสรรทนุจากกองทนุฯ  ใหก้บันกัศึกษา เป็นจ านวนรวม 248 ทนุ  เป็นเงนิ 1.5 ลา้น

บาท   

  8.  ทนุการศึกษาจากองคก์รหรือหน่วยงานภายนอก 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ี  ไดร้บัความอนุเคราะหท์นุการศึกษาจากผู ้

มจีติศรทัธา บรษิทั หา้งรา้น หน่วยงานภายนอกต่างๆ มากกวา่ 30 หน่วยงาน/บรษิทั 

โดยเป็นทนุใหเ้ปลา่ท ัง้แบบทนุต่อเนื่ องจนส าเร็จการศึกษา และแบบใหค้ร ัง้เดยีวต่อปี

การ ศึกษา โดยใหเ้งนิทนุตัง้แต่ 5,000 จนถงึ 60,000 บาท/ทนุ/ปีการศึกษา ผูใ้หท้นุ

ในกลุม่นี้ อาทเิช่น ทนุมลูนิธิชนิโสภณพนิช, ทนุบรษิทั บรดิจสโตน, ทนุหอการคา้

ไทยญี่ปุ่ น กรุงเทพฯ, มูลนิธิกรุงไทย การไฟฟ้า, หอการคา้อเมริกนั-ในประเทศไทย  

เป็นตน้ 

 

22. ในระหวา่งเรยีนมคีวามรูส้กึเบื่อ ไมช่อบวชิาที่ เรยีน ไมช่อบอาจารยผู์ส้อน 

 ตอบ : สิ่งแรกที่นกัศึกษาตอ้งตระหนกัก็คือ รายวชิาที่ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรให ้

นกัศึกษาเรยีนนัน้  นกัศึกษาตอ้งเรียนใหผ้่านท ัง้สิ้น  มเิช่นนัน้ นกัศึกษาจะไม่สามารถส าเร็จ

การศึกษาได ้ดงันัน้เมื่อพบวา่ตนเองไมช่อบรายวชิาใด  นกัศึกษาจงึควรปลุกปลอบใจตนเอง
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ใหพ้ยายามเรยีนรายวชิานี้ใหม้ากเป็นพเิศษ  เพราะเราไมช่อบ เราจงึตอ้งผ่านรายวชิานี้ใน

ครัง้เดยีวไมต่อ้งกลบัมาทรมานเรยีนในรายวชิานี้ซ  า้อกี   สาเหตหุนึ่ งที่อาจท าใหน้กัศึกษาไม่

ชอบรายวชิาหนึ่ ง ๆ อาจเพราะเรียนไมเ่ขา้ใจในครัง้แรก หรือมอีคตใินรายวชิามาตัง้แต่ก่อน

เรยีน (เช่น ไดฟ้งัว่าวชิานี้ยากมาก หรอืรุ่นพี่บอกวา่อาจารยท์่านนี้สอนไมรู่เ้รื่ อง)  เมื่อ

นกัศึกษาไดต้ ัง้ใจเรยีนมากขึ้นจนเขา้ใจวชิาเป็นอย่างด ี อาจเป็นผลดใีหเ้รยีนสนุกมากขึ้น  

เพราะเรยีนรูเ้รื่ องและเขา้ใจในสิ่ งที่อาจารยก์ าลงัอธิบาย  นอกจากนี้  การหาขอ้มลูวา่รายวชิา

นี้สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นเรื่ องที่ เราสนใจไดอ้ย่างไร อาจช่วยใหต้ ัง้ใจเรยีนรายวชิามาก

ขึ้น การเปิดดูโจทยท์า้ยบทจากหนงัสอืแมใ้นขอ้ที่ไม่ใช่การบา้น อาจท าใหน้กัศึกษาพบว่า 

เนื้อหาของรายวชิานี้สามารถน าไปค านวณในเรื่องที่นกัศึกษาชอบและเกดิความสนใจใน

รายวชิามากขึ้นได ้  สว่นเรื่ องที่ไม่ชอบอาจารยน์ ัน้  นกัศึกษาตอ้งอดทนและบอกตนเองว่า 

เพื่อจะผ่านรายวชิานี้ไปใหไ้ดต้ามแผนการเรยีน  เราตอ้งเรยีนกบัอาจารยท์า่นนี้ใหไ้ด ้  หาก

นกัศึกษาพบวา่ไมเ่ขา้ใจในสิ่งที่อาจารยส์อน  นกัศึกษาควรขอค าอธิบายเพิ่มเตมิจากอาจารย ์ 

หากเราถามอย่างสุภาพและถามในเวลาที่อาจารยส์ะดวก  อาจารยท์า่นย่อมยนิดตีอบ  ซึ่ งจะ

ช่วยใหน้กัศึกษารูจ้กัอาจารยม์ากขึ้นและอาจช่วยใหอ้าจารยไ์ดท้ราบว่าวธิีที่ทา่นอธิบายนัน้มี

ผูไ้มเ่ขา้ใจ   การที่บางรายวชิาเปิดสอนมากกวา่ปีละ 1 ภาคการศึกษา และในแต่ละภาค

การศึกษาผูส้อนก็จะเปลี่ยนคน  นกัศึกษาควรเรยีนไปตามที่แผนก าหนด  ไมค่วรรอที่จะ

เรยีนกบัอาจารยท์ี่มผูีแ้นะน าว่าใจดกีวา่หรอืพูดรูเ้รื่ องกวา่   เพราะการที่ ผูแ้นะน าเรียนไมรู่ ้

เรื่ องกบัอาจารยท์า่นหนึ่ ง  ไม่ไดแ้ปลวา่เราจะเรยีนไมรู่เ้รื่ องดว้ย  ท านองเดยีวกนัการที่ ผู ้

แนะน าพบวา่อาจารยอ์กีทา่นออกขอ้สอบงา่ย  ก็ไมไ่ดแ้ปลว่าในรอบที่ เราเรยีนขอ้สอบจะออก

งา่ยดว้ย  การที่นกัศึกษาไมเ่รยีนหรอืไมผ่่านตามที่หลกัสูตรก าหนดจะสง่ผลใหน้กัศึกษาไม่

สามารถลงทะเบยีนบางรายวชิาในภาคเรยีนถดัมาได ้ และท าใหไ้มส่ามารถจบไดต้ามที่ เกณฑ์

ก าหนด อนึ่ ง เมื่อนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาและเริ่มตน้ประกอบอาชพี  เหตกุารณท์ี่นกัศึกษา

จะไดป้ระสบก็คือ ไดท้  างานกบัหวัหนา้หรอืพนกังานที่นกัศึกษาไมช่อบ  ไดต้ดิต่อกบัลูกคา้ที่

นกัศึกษาไมช่อบ  หรอืถกูมอบหมายใหท้  างานที่นกัศึกษาไมช่อบ  ซึ่งนกัศึกษาไมส่ามารถ
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หลกีเลี่ยงได ้  นอกจากเปลี่ยนงาน  ซึ่งไมว่่าจะเปลี่ยนงานไปอย่างใด  โอกาสที่ เหตกุารณ์

เหลา่นี้จะเกดิขึ้นก็มเีสมอ  ดงันัน้  วธิีที่จะท าใหน้กัศึกษาท างานอย่างมคีวามสุขได ้  ก็คือ 

การเลอืกทศันคติใหม่ใหส้ามารถท างานกบัคนหรืองานที่ไมช่อบได ้  จากที่กลา่วมาจะเหน็วา่  

การปรบัทศันคตมิาตัง้ใจเรยีนในรายวชิาหรอืกบัอาจารยท์ี่ ไมช่อบนัน้  ถอืเป็นการฝึกฝนให ้

นกัศึกษาพรอ้มจะออกไปท างานอย่างมคีวามสุขในอนาคตได ้   

 

23. นกัศึกษารุ่นพี่บอกวา่มวีชิาที่ ช่วยท าใหเ้กรดดขีึ้นจรงิหรอืไม่ 

 ตอบ : หากนกัศึกษาตัง้ใจเรยีน  ท าการบา้นตามที่ไดร้บัมอบหมาย  และใหเ้วลาใน

การเตรียมตวัสอบอย่างเพยีงพอกบัรายวชิาใด  วชิานัน้ก็จะมสีว่นช่วยใหน้กัศึกษามเีกรดดี

ขึ้นอย่างแน่นอน  ขณะเดยีวกนั มวีชิาอกีจ านวนหนึ่ งที่ถกูจดัใหเ้ป็น“วชิาช่วย”  ซึ่ งอาจ

เนื่ องจาก เนื้อหาของวชิาไมม่คี านวณและเป็นวชิาที่ ไมใ่ช่“วชิาชพี”  จงึดูเหมอืนเนื้อหาวชิางา่ย

แก่การท าความเขา้ใจ   แต่กลบัพบวา่ นกัศึกษาจ านวนหนึ่ งที่ลงทะเบยีนเรยีนรายวชิากลุม่นี้

ผ่านดว้ยเกรดด(ีดฝีร ัง่)หรอืที่ไมผ่่านก็ม ี   สาเหตทุี่ เป็นเช่นนี้  เนื่ องจาก ไมว่า่รายวชิาจะมี

ความยากงา่ยเพยีงใดก็ตาม  ในการท าขอ้สอบก็ตอ้งการความเขา้ใจของผูเ้รยีน   ผูเ้รยีนที่

ประมาท ไมส่นใจเขา้เรยีนหรือรออ่านหนงัสอืคืนเดยีวก่อนสอบจงึไดผ้ลการเรยีนที่ไมด่ ี  

อย่างไรก็ตาม  ประเดน็ส าคญัที่นกัศึกษาควรท าความเขา้ใจคือ หากนกัศึกษาเกรดไมด่ี

เพราะวชิาที่ เป็นวชิาชพี  แมเ้กรดเฉลี่ยรวมของนกัศึกษาอาจดขีึ้นเพราะไดเ้กรดด(ีดไีทย)จาก

“วชิาช่วย”  นัน่จะเป็นการดขีึ้นเพยีงเฉพาะหนา้   จากโครงสรา้งหลกัสูตร วชิาสว่นใหญ่ที่

นกัศึกษาตอ้งเรียนจะเป็นวชิาชพี  และวชิาชพีเหลา่นี้มคีวามเกี่ยวเนื่ องกนั  กลา่วคือ 

นกัศึกษาตอ้งเรียนวชิาหนึ่ งก่อน  เมื่อเขา้ใจและผ่านแลว้ ก็ไปเรียนอกีวชิาหนึ่ ง  จากนัน้ก็จะ

สามารถเรียนอกีวชิาได ้  จากลกัษณะนี้ หากนกัศึกษาท าผลการเรยีนในวชิาชพีออกมาไดผ้ล

ไมด่ ี  ผลรา้ยเฉพาะหนา้อาจเป็นว่าเกรดเฉลี่ยรวมตกลง  สว่นผลรา้ยระยะถดัไปจะเป็นวา่ 

เมื่อนกัศึกษาไปเรยีนวชิาชพีตวัอื่นที่มคีวามเกี่ยวเนื่ องกนั นกัศึกษาก็จะไมเ่ขา้ใจและไดเ้กรด

เฉลี่ยรวมที่แย่ลงไปอกี(เนื่ องจากวชิาในช ัน้ปีที่ สูงขึ้นมกัจะยากขึ้น)   นอกจากนี้  เพื่อที่จะ
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ส าเร็จการศึกษาได ้  มหาวทิยาลยัไมไ่ดก้ าหนดเพยีงแค่เกรดเฉลี่ยรวมตอ้งสูงกวา่ 2.0 

เทา่นัน้  ยงัไดก้ าหนดใหเ้กรดเฉลี่ยเฉพาะของวชิาชพีรวมกนัตอ้งสูงกว่า 2.0 ดว้ย   

นกัศึกษาจะเหน็วา่แมจ้ะมวีชิาช่วย  แต่ถา้สุดทา้ยแลว้วชิาชพีไมด่กี็ไม่สามารถส าเร็จ

การศึกษาได ้  นกัศึกษาจงึควรตัง้ใจเรยีนทกุรายวชิาอย่างต่อเนื่ องและสม า่เสมอ  

หมายเหตุ : ในขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเรียก “เกรดเฉลี่ยรวม”ที่กล่าวถงึในที่นี้ว่า

“แตม้ระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสม” และเรยีก“วชิาชพี”ที่กลา่วถงึในที่นี้วา่“วชิาเอก”  

 

24. ท าอย่างไรไมง่ว่งเวลาเรยีน 

 ตอบ : การท ากจิกรรมใหร่้างกายไดเ้คลื่อนไหวจะช่วยบรรเทาความงว่งไปได ้ เช่น 

การบดิตวัไปมา การนวดแขนหรอืขาดว้ยตวัเอง  การหนัไปคุยกบัเพื่อนขา้ง ๆ (แต่ควรเป็น

ระยะเวลาส ัน้ ๆ เพราะเสยีงคุยจะรบกวนผูอ้ื่น) หรอืการลกุไปเขา้หอ้งน า้   อย่างไรก็ตาม  

นกัศึกษาควรประเมนิตนเองวา่ ท าไมเราจงึงว่งนอน  หากงว่งนอนเพราะกลางคืนนอนนอ้ย  

ก็ควรปรบัเปลี่ยนเวลานอนใหเ้ร็วขึ้น เพราะการตัง้ใจเรียนในหอ้งเป็นหวัใจส าคญัของการ

เรยีนใหป้ระสบความส าเร็จ  หรอืหากเป็นเพราะ ที่ผ่านมาเรานัง่ฟงัเฉย ๆ จงึท าใหเ้ผลอหลบั

บอ่ย ๆ ก็ควรเปลี่ยนเป็นจดบนัทกึค าสอนลงสมดุและเปิดหนงัสอืตามที่อาจารยส์อน  

กจิกรรมเหลา่นี้จะช่วยสลบับรรยากาศท าใหน้กัศึกษาไมเ่คลิ้มหลบัไป 

 

25. มวีธิีการอย่างไรที่จะท าใหอ้่านหนงัสอืแลว้มคีวามสุข 

 ตอบ : ควรเริ่มตน้จากการเตอืนตนเองอยู่เป็นประจ าวา่ สิ่ งที่ก าลงัเรียนนี้  นกัศึกษา

จะตอ้งใชใ้นการประกอบวชิาชพีในอนาคต  และในคนท ัว่ไปก็ตอ้งท างานประจ าเพื่อหาเลี้ยง

ชพีและดูแลครอบครวัเป็นเวลา 30 กวา่ปีหลงัจากส าเร็จการศึกษาไปจนเกษยีณ   เราจงึ

ตอ้งการความรูท้ี่สามารถใชง้านไดจ้รงิเพื่อใหเ้ราท างานอยู่ไดโ้ดยตลอด  ไมใ่ช่บรษิทัใหอ้อก

ก่อนเพราะพบวา่ เราไมม่คีวามสามารถหรอืพบวา่มผูีอ้ื่นที่มคีวามสามารถมากกวา่เรา  ดงันัน้ 

นกัศึกษาตอ้งเขา้ใจเนื้อหาทกุอย่างที่ เรยีนเพื่อเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม   เมื่อคิดไดเ้ช่นนัน้  
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นกัศึกษาจะมกี าลงัใจที่จะพยายามอ่านหนงัสอื  หากนกัศึกษาเขา้เรยีนโดยสม า่เสมอและจด

บนัทกึค าสอนในช ัน้เรยีน ผลที่ตามมาคือ  นกัศึกษาจะเขา้ใจรายวชิาด ี เมื่อนกัศึกษาใชเ้วลา

วา่งอ่านหนงัสอืตาม  นกัศึกษาจะพบว่า  นกัศึกษาเขา้ใจรายวชิามากขึ้น นกัศึกษาจะพบ

รายละเอยีดที่ฟงัไมท่นั หรือที่อาจารยข์า้มไป   คุณสมบตัิหนึ่ งของผูท้ี่มคีวามกา้วหนา้ใน

หนา้ที่การงาน คือ เรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา   ซึ่งหากนกัศึกษาฝึกฝนตนเองตัง้แต่เป็นนกัศึกษา

ใหอ้่านหนงัสอืเพื่อเพิ่มพูนความรูอ้ยู่เสมอ   ในแต่ละวนัก่อนจะนอนใหถ้ามตนเองวา่ วนันี้

ตนเองไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหมบ่า้ง   นกัศึกษาจะพบวา่ เมื่ออ่านหนงัสอืเรยีนและพบวา่ตนเอง

เขา้ใจวชิามากขึ้น หรอืไดพ้บว่าเนื้อหานี้สามารถเอาไปท าอะไรไดอ้กีจากตวัอย่างเพิ่มเตมิใน

หนงัสอืหรอืโจทยท์า้ยบท  นกัศึกษาจะมคีวามสุขที่พบวา่  นกัศึกษาไดเ้พิ่มพูนความรูท้ี่ เป็น

ประโยชนแ์ก่ตนเองในทกุวนัที่ชวีติด าเนินไป 

 

 


