คาถาม-คาตอบที่สาคัญเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาลหมายความว่า
อย่างไร
ตอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย
ที่ไม่เป็ นส่วนราชการ แต่เป็ นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกากับของรัฐ โดยอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีรูปแบบการบริหาร
ที่คล่องตัว
สามารถกาหนดระบบบริหารงานบุคคลและงานการเงินได้เอง
เพื่อให้มรี ะบบและวิธีการที่บรรลุทงั้ ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสู งสุด โดย
การตัดสินใจสู งสุดจะอยู่ท่ สี ภามหาวิทยาลัย ที่มผี ูท้ รงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพ
ต่าง ๆ มาร่วมเป็ นกรรมการ
2. ลักษณะสาคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคืออะไร
ตอบ เป็ นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่งประเทศไทยได้ขาดแคลนบุคลากรด้านนี้จานวนมาก
3. นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย “รวมบริการประสานภารกิจ” หมายความว่าอย่างไร
ตอบ เป็ นการรวมการให้บริการที่เหมือนกันให้มาอยู่ท่ เี ดียวกัน และบุคลากรหรือ
นักศึกษาทุกคนที่ใช้บริการจะใช้ท่ เี ดียวกันทัง้ มหาวิทยาลัย ซึ่งจะแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอื่นทัว่ ไป ที่จะแยกการบริการต่าง ๆ ไปตามคณะวิชาต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเงิน โสตทัศนู ปกรณ์ พัสดุ ยานพาหนะ เป็ นต้น จึงทาให้
มหาวิทยาลัยลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคลากรและการก่อสร้างอาคารลดลง
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4. วันสถาปนามหาวิทยาลัยคือวันที่เท่าไหร่
ตอบ วันที่ 27 กรกฎาคม 2533 ซึ่งเป็ นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5. ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัยคือดอกอะไร
ตอบ ดอกปี บทอง มีดอกสีแสด เป็ นต้นไม้ท่ ปี ลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุม่
กว้าง สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และ
ความร่มเย็น
6. สีประจามหาวิทยาลัยคือสีอะไร
ตอบ สีแสดและสีทอง สีแสดเป็ นสีประจาจังหวัดนครราชสีมา เป็ นสีของธงประจา
กองเสือป่ านครราชสีมา ที่ได้รบั พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้าเจ้าอยู่หวั และเป็ นสีประจาวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็ นวันครู สีทอง เป็ น
สีแห่งความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์และศรัทธา
7. ตราประจามหาวิทยาลัยมีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ ตราประจามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง เส้นโค้งงอน
หงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น และมีภาพเชิงนามธรรมของพืช
พรรณและเฟื องจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี
ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ปรัญชาและภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย เน้นความเคารพและศรัทธาต่อท้าวสุรนารี ในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ
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เส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น เกยและเชื่ อมต่อกัน
เสมือนหนึ่ งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสาเร็จทาง
เทคโนโลยีท่ ตี ่อเนื่องกัน และความก้าวหน้าที่ไม่มที ่ สี ้นิ สุด
ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟื องจักร สื่อความหมายถึง การเกษตร
และอุตสาหกรรม
8. เพราะเหตุใดระบบการเรียนใน มทส. จึงเป็ นระบบ 3 ภาคการศึกษา
ตอบ 1. กิจกรรมที่ถอื ว่าให้ประสบการณ์ท่ มี คี ุณค่ายิ่งแก่นกั ศึกษา มทส. คือ กิจกรรม
สหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้ออกไปทางานในสถานประกอบการต่าง ๆ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ มทส. ต้องการให้นกั ศึกษาได้รบั ประสบการณ์น้ ี
หากจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาค (2 ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา)
และออกไปสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา จะทาให้นกั ศึกษา ไม่สามารถ
เรียนให้สาเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ได้งา่ ย ๆ แต่ถา้ จัดในระยะ 3 ภาค
การศึกษา นักศึกษาจะมีโอกาสเรียนให้จบภายใน 4 ปี ได้มากขึ้น สรุปแล ้ว
เราจัดการเรียนการสอนในระบบ 3 ภาคการศึกษานี้ เพื่อประโยชน์ของ
นักศึกษาเป็ นประเด็นสาคัญ
2. เพื่อส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ใช้เวลาด้านการศึกษาอย่างเต็มที่และช่วยพัฒนา
พฤติกรรมของนักศึกษาให้เป็ นผูท้ ่ ตี ่ นื ตัว มีการวางแผนการใช้ชวี ติ ประจาวัน
กิจกรรม และการศึกษาเล่าเรียนให้เข้ากับระบบการเรียน 3 ภาคการศึกษา
อยู่ตลอดเวลา เพราะระบบดังกล่าว จะมีระยะเวลาเรียนที่สนั้ กว่าระบบ 2
ภาคการศึกษา
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9. มทส. เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก็บค่าเล่าเรียนแพงกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐที่อ่ นื ๆ
จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
ตอบ มทส. ได้รบั การสถาปนาขึ้นเมื่อปี 2533 เป็ นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท่ ีมุ่งผลิต และพัฒ นากาลังคนระดับ สู ง ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองแนวทางการพัฒนาประเทศ
มทส. มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาสูเ่ ยาวชนในทุกจังหวัดและทุก
ภูมภิ าคทัว่ ประเทศ โดยมีกระบวนการรับนักศึกษาในระบบโควตามากถึง
ร้อยละ 80 ของจานวนรับนักศึกษาทัง้ หมด จึงสามารถสร้างความเสมอภาค
ทางการศึ กษาในระดับอุดมศึ กษาให้กบั นักเรียน แม ใ้ นถิ่น ทุร กันดาร
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในการศึกษาที่ มทส. คิดเป็ นจานวนเงินรวม
ประมาณ 108,300 – 113,300 บาท ซึ่งถือเป็ นค่าใช้จ่ายในอัตราปานกลาง
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดว้ ยกัน และ มทส. มิใช่มหาวิทยาลัยที่เก็บค่าเล่าเรียนสูงสุด
ตามที่กล่าวอ้าง การคิดค่าหน่วยกิต 500 บาท/หน่วยกิต เป็ นการคิด
ค่าใช้จ่ายแบบเบ็ดเสร็จ ไม่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายปลีกย่อย เช่น ค่าห้อง
ปฏิบตั กิ าร ค่าสารเคมี ค่าอินเทอร์เน็ต หรือค่าบริการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดไว้เป็ นสวัสดิการสาหรับนักศึกษา เช่น ห้องเรียนปรับอากาศ รถเมล์
สถานพยาบาล ห้องออกกาลังกาย สนามกีฬามาตรฐาน การประกันอุบตั เิ หตุ
เป็ นต้น อัตราค่าหน่วยกิต 500 บาทนี้ ใช้มานับแต่เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรก
ในปี 2536 ไม่เคยมีการขึ้นค่าหน่วยกิตแต่อย่างใด ดังนัน้ การนาเฉพาะค่า
หน่วยกิตของแต่ละสถาบันมาเปรียบเทียบบนฐานคิดและวิธีบริหารจัดการที่
แตกต่างกัน จึงเป็ นการเปรียบเทียบที่ไม่ถกู ต้อง
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10. เพราะเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงใช้วธิ ีการรับนักศึกษารับตรงโดยไม่ตอ้ งคัดเลือกมากกว่า
การรับจากการสอบ Admissions
ตอบ เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กบั นักเรียนจาก
โรงเรียนทัว่ ประเทศ โดยมีแนวความคิดว่า แม้คุณภาพด้านการเรียนการสอน
ของแต่ละโรงเรียนจะมีความแตกต่างกัน แต่เชื่อว่านักเรียนที่เรียนดีของแต่ละ
โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยคัดเลือก จะเป็ นผูท้ ่ มี พี ้นื ฐานของการเรียนที่ดี และมี
ความขยันอยู่แล ้ว ย่อมมีความพยายามความสามารถที่จะพัฒนาตนเองให้
เทียบเท่ากับนักเรียนคนอื่น ๆ และสามารถเรียนในระดับอุดมศึกษาได้แน่นอน
11. นักศึกษาจะต้องทาอย่างไรจึงจะสามารถเรียนเข้ากับระบบการเรียน 3 ภาคการศึกษาได้
ตอบ นักศึกษาจะต้องทาความเข้าใจหรือศึกษาถึงลักษณะการเรียนในระบบ 3
ภาคการศึกษาให้เข้าใจและวางแผนการเรียนของตนเองให้เหมาะสมกับจานวน
วิชาที่เรียนในแต่ละภาคการศึกษานัน้ ๆ และต้องมีความพยายาม มีความขยัน
ตัง้ แต่เปิ ดภาคการศึกษา หมัน่ ทบทวนรายวิชา และเข้าหาอาจารย์ ปรับ
พฤติกรรมประจาวันของตนให้เข้ากับระบบการเรียนให้ได้ จนกว่าตัวเองจะรูส้ กึ ว่า
สามารถหาแนวทางการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้แล ้ว เมื่อนัน้ นักศึกษา
จึงค่อยไปสนใจทากิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชวี ติ ของตนเอง
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12. สหกิจศึกษาและการฝึ กงานต่างกันอย่างไร
ตอบ ในการทาสหกิจศึกษานัน้ มหาวิทยาลัยดาเนินการต่าง ๆ เหมือนกับการ
สมัครเข้าทางานทุกประการ คือ มีการเขียนใบสมัคร สมัคร สัมภาษณ์
ประกาศผล อย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอน นอกจากนัน้ ก็มกี ารเตรียมความพร้อม
ต่าง ๆ ในหลายด้านแก่นกั ศึกษาสหกิจศึกษา เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ
การปฐมนิเทศก่อนไปสหกิจศึกษา มีการนิเทศในขณะสหกิจศึกษาอยู่ และ
เมื่อกลับมาก็มกี ารประชุมสัมมนาเสนอผลโครงงาน ฯลฯ นักศึกษาสหกิจ
ศึกษาจะได้รบั การดูแลเป็ นระบบครบวงจร ตลอดระยะเวลาการทางาน 4
เดือน ทัง้ จากมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการที่ไปทางาน และที่แตกต่าง
ชัดเจนที่สุดคือ การฝึ กงานอาจจะได้ค่าตอบแทนหรือไม่ได้ค่าตอบแทนก็อาจ
เป็ นได้ และการฝึ กงานนัน้ อาจจะได้ฝึกประสบการณ์ท่ ไี ม่ค่อยตรงกับวิชาชีพที่
ศึกษาอยู่นกั ก็ได้ แต่สหกิจศึกษานัน้ นักศึกษา มทส. จะได้ทางานที่ตรงกับ
วิชาชีพที่ศึกษาอยู่ มีโครงงานหรืองานที่ชดั เจน และจะได้รบั ค่าตอบแทนเป็ น
ส่วนใหญ่
13. นโยบายหอพักนักศึกษาที่มกี ารจัดให้เป็ นศูนย์การเรียนรูแ้ ละอยู่อาศัย (Living and
Learning Center) มีลกั ษณะอย่างไร
ตอบ การเรียนรูใ้ นหอพัก มีขอบข่ายดังนี้
1. เรียนรูก้ ารอยู่ร่วมกัน
2. เรียนรูค้ ่านิยมที่ดี ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการดารงชีวติ ต่อไป เช่น การ
ตรงต่อเวลา ความประหยัด ความเป็ นผูน้ า ฯลฯ
3. เรียนรูท้ างวิชาการ โดยการจัดระบบสนับสนุนต่าง ๆ ให้นกั ศึกษาใน
หอพัก สามารถเรียนรูท้ างวิชาการได้สะดวกและมากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์
ห้องอ่านหนังสือ สถานที่ทางานกลุม่ ห้องติว ฯลฯ
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การอยู่อาศัย เรามุง่ ให้นกั ศึกษาได้รบั บริการต่อไปนี้
1. ที่พกั ที่ดี มีคุณภาพ สะดวก สบาย ปลอดภัย
2. มีบริการให้คาปรึกษาเพื่อแก้ปญั หาต่าง ๆ ในการอยู่อาศัย
ฯลฯ
14. องค์การนักศึกษามีลกั ษณะและการทาหน้าที่อย่างไร
ตอบ องค์การนักศึกษาเป็ นตัวแทนของนักศึกษาที่ได้รบั เลือกตัง้ จากนักศึกษา ให้เข้า
มาทาหน้าที่บริหารกิจการของนักศึกษา โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
องค์การบริหาร เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรี ที่ทาหน้าที่ในการจัดกิจกรรมให้
กับนักศึกษา ตลอดจนเป็ นตัวแทนของนักศึกษาในการนาเสนอข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ของนักศึกษาให้กบั มหาวิทยาลัย
สภานักศึกษา เปรียบเสมือนสภาผูแ้ ทนราษฎร ที่ทาหน้าที่ในการกลัน่ กรอง
งบประมาณ
และติดตามการบริหารงานขององค์การนักศึกษาให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ กี าหนดไว้
15. คณะกรรมการหอพักมีลกั ษณะและการทาหน้าที่อย่างไร
ตอบ กรรมการหอพัก เป็ นตัวแทนของนักศึกษาที่ได้รบั เลือกตัง้ จากนักศึกษาให้
เข้ามาช่วยเหลือนักศึกษาในหอพัก และเป็ นผูป้ ระสานงานรับข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะถึงปัญหาต่าง ๆ ของหอพัก ให้มหาวิทยาลัยได้รบั ทราบและแก้ไข
ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยเชื่อว่านักศึกษาเป็ นผูท้ ่ พี กั อาศัยในหอพัก ย่อมรูป้ ญั หา
ของตนเองได้ดกี ว่ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปัญหาของหอพัก
ตรงกับความต้องการของนักศึกษาได้ตรงจุดมากขึ้น
16. เมื่อนักศึกษาเจ็บป่ วยจะต้องทาอย่างไรบ้าง
ตอบ 1. กรณีเจ็บป่ วยใน มทส. มหาวิทยาลัยมีศูนย์ปฎิบตั กิ ารทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เปิ ดบริการให้การรักษาโดยแพทย์ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย นักศึกษาสามารถเดินทางไปรับการรักษาได้โดยตรงหรือ
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นักศึกษาที่พกั อาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย สามารถแจ้งที่ปรึกษาหอพัก
เพื่อเรียกรถพยาบาลนาส่งไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนนักศึกษาที่พกั ในหอพัก
เอกชน ทางศูนย์การแพทย์จะเรียกเก็บค่ารถพยาบาลไป-กลับ 600 บาท
2. กรณีนกั ศึกษาเจ็บป่ วยนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษา
ได้ทว่ั ประเทศ โดยนักศึกษาจะต้องนาใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์
ยื่นขอเบิกเงินคืนได้ท่ ศี ูนย์ปฏิบตั ิการทางการแพทย์
(โรคที่ไม่เกิดจาก
อุบตั เิ หตุจะต้องนอนพักในโรงพยาบาลอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง) จานวนเงินคืน
จะจ่ายตามอัตราที่มหาวิทยาลัยทาประกันอุบตั ิเหตุหมูท่ ่ ที าไว้กบั บริษทั ประกัน
และนักศึกษาควรย้ายบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) มาใช้ท่ ศี ูนย์
ปฏิบตั กิ ารทางแพทย์ฯ ในช่วงที่ศึกษาใน มทส. เพื่อจะได้รบั สิทธิบริการอื่น ๆ
เพิ่มเติม
17. ถ้านักศึกษาเรียนกับอาจารย์ต่างประเทศและฟังสาเนียงไม่เข้าใจจะต้องทาอย่างไร
ตอบ 1. อ่านเอกสารหรือตาราที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนัน้ ๆ ไปล่วงหน้า จะช่วยให้
เกิดความคุน้ เคยกับเรื่องที่อาจารย์ผูน้ นั้ พูดมากขึ้น จะฟังได้รูเ้ รื่องมากขึ้น
2. ในขณะฟังให้คิดตามไปด้วย ได้ยนิ คาใดที่ฟงั ไม่รูเ้ รื่อง ให้จดคานัน้ เป็ น
ภาษาไทยมาก่อน โดยจดตามที่ได้ยนิ แลว้ นามาทาความเข้าใจในภายหลัง
3. เมื่อกลับมาถึงหอพักแล ้ว ให้นาบทบรรยายที่จดมา อ่านทบทวน และทา
ความเข้าใจอีกทีหนึ่ง หากยังไม่เข้าใจอยู่อกี ให้ไปพบอาจารย์ผูส้ อนที่หอ้ ง
ทางานเพื่อซักถาม
4. ทางานที่อาจารย์มอบหมายให้ครบถ้วนเสมอ
5. หาเวลาทักทาย สนทนากับอาจารย์บอ่ ย ๆ เพื่อให้คนุ ้ เคยกับวิธีพูดและ
ลีลานา้ เสียงของอาจารย์
6. หากได้ปฏิบตั ติ ามข้อ 1 – 5 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดแี ละสมา่ เสมอแล ้ว
ยังคงไม่เข้าใจอยู่อกี ให้ถอนรายวิชานัน้ เสีย
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18. แหล่งเพิ่มพูนความรูข้ องนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
ตอบ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็ นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่มเี อกสารที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่เรียนในสื่อหลายรูปแบบ คือ หนังสือ นอกจากนี้ ศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษายังได้ให้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์หลากหลาย
รูปแบบ โดยสามารถเข้าชมผ่านเว็บไซต์ http://ceit.sut.ac.th ได้แก่
1. ระบบ SUT e-Learning เป็ นระบบบริหารจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ซ่ งึ มีจานวนรายวิชาอยู่มากกว่า 400 วิชา
2. ระบบ e-Classroom เป็ นระบบจัดเก็บและให้บริการวีดทิ ศั น์บนั ทึก
การสอนในห้องเรียนเพื่อสามารถเข้ามาทบทวนการเรียนย้อนหลังได้
3. ระบบ My media เป็ นระบบคลังสื่อดิจิทลั ออนไลน์ท่ จี ดั เก็บสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น วีดโิ อ เสียง ภาพ e-book เป็ นต้น
4. Learning Object เป็ นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมเี ดียที่
เป็ นหน่วยการเรียนย่อย ๆ ซึ่งเป็ นเนื้อหาของคณาจารย์ท่ ใี ช้สาหรับการ
เรียนการสอนเสริมในชัน้ เรียน
อาจารย์ผูส้ อน เมื่อนักศึกษาอ่านหนังสือแลว้ ไม่เข้าใจ นักศึกษาสามารถสอบถาม
อาจารย์ผูส้ อนวิชานัน้ ๆ ได้ โดยนักศึกษาจะต้องนัดหมายเวลาเข้า พบอาจารย์ผูส้ อน
ก่อนเสมอ
การสอนทบทวนรายวิชา
ที่จะมีการจัดสอนทบทวนรายวิชาโดยอาจารย์หรือ
นักศึกษาอยู่เสมอหรือที่ศูนย์การเรียนรูห้ อพักนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องติดตาม
ข่าวสารอย่างใกล ้ชิด แต่ท่ สี าคัญคือนักศึกษาจะต้องขยันอ่านหนังสือ และทาโจทย์
การบ้านให้มากที่สุด

19. กิจกรรมสาหรับน้องใหม่ปี 1 ในช่วงสัปดาห์ตอ้ นรับนักศึกษาใหม่ มีอะไรบ้าง
ตอบ กิจกรรมสักการะอนุ สาวรียท์ า้ วสุรนารี เป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ท่ เี ป็ นที่เคารพนับถือ
ของชาวโคราช
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กิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษาหอพัก รับทราบและเข้าใจแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
ในหอพักนักศึกษา
กิจกรรมอบรมเทคนิ คการเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาให้ปรับตัวเข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
กิจกรรมพิธีไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ท่ ที า่ นได้อบรมสัง่ สอน
พวกเรามา
กิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่ดา้ นศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์คอมพิวเตอร์
และฝ่ ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจขัน้ ตอนและวิธีการขอใช้บริการ
จาก 3 หน่วยงานดังกล่าว
กิจกรรมคารวะสัญลักษณ์สถาน
เพื่อคารวะสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์สาคัญของ
มหาวิทยาลัย
กิจกรรมรับน้องใหม่ เป็ นกิจกรรมที่นกั ศึกษารุ่นพี่จดั ขึ้นเพื่อรับน้องใหม่สูร่ วั้
แสดทอง
กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ เป็ นการแข่งขันกีฬาที่สร้างความสนุ กสนานและมิตรภาพ
ระหว่างน้องใหม่ดว้ ยกัน
20. ปัญหาสาคัญของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ ี 1 ที่ทาให้ผลการเรียนตา่ มีอะไรบ้าง
ตอบ สิ่งที่ทาให้นกั ศึกษามีผลการเรียนต่ามีดงั ต่อไปนี้
1. ไม่เข้าชัน้ เรียน
2. ถึงแม้เข้าชัน้ เรียนก็ไม่มสี มาธิหรือไม่ตงั้ ใจเรียน
3. ไม่มกี ารศึกษาค้นคว้าประกอบการเรียนอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่มี
การอ่านหนังสือ เตรียมตัวก่อนเข้าชัน้ เรียน ไม่มกี ารอ่านหนังสือทบทวน
หลังจากเรียนในชัน้ มาแล้ว
4. ไม่ทาแบบฝึ กหัด ไม่ทางานที่อาจารย์มอบหมายอย่างเหมาะสม
5. บริหารเวลาไม่เหมาะสม ใช้เวลาเพื่อกิจกรรมอื่น ๆ มากกว่าการเรียน
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6. ปล่อยตัวเองให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่า “มารของการเป็ นนักศึกษา”
มากเกินไป เช่น
6.1 ทางานหารายได้พเิ ศษมากเกินไป
6.2 เล่นมากเกินไป
6.3 ดื่มสุราหรือของมึนเมาต่าง ๆ เป็ นประจา
6.4 เที่ยวกลางคืนเป็ นนิจสิน
6.5 มีคนรักและใส่ใจในคนรักมากเกินกว่าที่ควร
6.6 ครุ่นคิดถึงบ้าน และกลับบ้านมากเกินไป
7. เป็ นโรคภูมแิ พ้ส่ งิ เหล่านี้ อาจารย์ผูส้ อน ห้องสมุด ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องติว
เข้าใกล ้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เลยไม่ยอมเข้าใกล ้

นักศึกษายิ่งทาตัวคล ้าย ๆ กับที่ได้ตอบมานี้มากเท่าไร ผลการเรียนก็ย่ งิ ตา่ ลงเท่านัน้

21. ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษา มีทุนลักษณะใดบ้าง
ตอบ มหาวิทยาลัยมีทนุ การศึกษาให้กบั นักศึกษาระดับปริญญาตรี มากกว่า 5,000
ทุนต่อปี แยกเป็ น 8 กลุม่ ดังนี้
1. กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เป็ นกองทุนเงินให้กูย้ มื ของ
รัฐบาล เพื่อรองรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน โดยได้เริ่ม
ก่อตัง้ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบนั นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกูย้ มื เงินจาก
กองทุนฯ ต้องมีคุณสมบัตติ ามประกาศของกองทุนฯ สามารถยื่นคาขอกู ้ โดย
ลงทะเบียนยื่นแบบคาขอกู ้ ผ่านทางเว็บไซต์ท่ ี www.studentloan.or.th ทัง้ นี้
จานวนนักศึกษาที่ได้รบั การอนุมตั ิกูย้ มื ที่เป็ นผูก้ ูร้ ายใหม่ เป็ นไปตามการจัดสรรของ
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คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา
เป็ นผูจ้ ดั สรรให้ในแต่ละปี การศึกษา ส่วนที่เป็ นผูก้ ูร้ ายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา
จากมัธยมปลายเป็ นระดับปริญญาตรี สามารถยื่นแบบคาขอกูใ้ นระดับปริญญาตรีได้
เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ กยศ. โดยรายการที่ขอกูจ้ าก กยศ.
ครอบ-คลุมค่าใช้จ่ายที่นกั ศึกษาจะจ่ายให้กบั มหาวิทยาลัยในหมวดค่าบารุงมหาวิทยาลัย
ค่าหน่วยกิต และค่าครองชีพรายเดือนสาหรับนักศึกษา ในปี การศึกษา 2552 มี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอทุนกูย้ มื กยศ. รวม 3,635 คน เป็ นจานวนเงินรวม
220 ล ้านบาท
2. กองทุนเงินให้กูย้ ืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองทุนเงินให้กูย้ มื ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็ นกองทุนให้กูย้ มื
ของรัฐบาล คุณสมบัตขิ องผูก้ ูจ้ ากกองทุน กรอ. จะต้องเป็ นผูท้ ่ ศี ึกษาในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน ตามประกาศของกองทุนฯ ให้กูเ้ ฉพาะค่าบารุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิต
เท่านัน้ ในปี การศึกษา 2552 มีนกั ศึกษาขอทุนกูย้ มื กรอ. รวม 402 คน เป็ นจานวนเงิน
รวม 1.5 ล ้านบาท
3. กองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จดั ตัง้ กองทุนเพื่อจัดสรรเงินให้นกั ศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสามารถกูย้ มื ได้ โดยไม่คิดดอกเบี้ย กาหนดให้ชาระคืนเมื่อสาเร็จ
การศึกษาไปแล ้ว 4 เดือน มีระยะเวลาคืนเงินเป็ นเวลา 10 ปี วัตถุประสงค์ของ
กองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มผี ลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถ
ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่มอี ปุ สรรคด้านการเงิน เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่าย
สาหรับการศึกษา ยืมได้แต่ไม่เกิน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา รวมค่าหอพักของ
มหาวิทยาลัย ให้กูเ้ มื่อนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนแล ้วไม่
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น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในภาคการ ศึกษาที่ 1/2552 มีนกั ศึกษายื่นขอรวม 110 คน
เป็ นเงินรวม 1.54 ล ้านบาท
4. ทุนส่งเสริมผูม้ ีศกั ยภาพ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน
มหาวิทยาลัยมีทุนยกเว้นไม่เก็บค่าเล่าเรียนจากนักศึกษาที่มศี กั ยภาพทาง
การศึกษา รวมทัง้ ยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กบั นักศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยนักศึกษาจะ
ได้รบั การยกเว้นเรียกเก็บค่ าหน่ วยกิต ค่าบารุงการศึกษา ค่ าบารุงกิจกรรม หากมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ผูไ้ ด้รบั ทุน สามารถได้รบั ทุนต่อเนื่องจนสาเร็จการศึกษา ทุน
ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ทุนโควต้า วิทยาศาสตร์ฯ, ทุนศัยกภาพ, ทุนเรียนดี, ทุน
ODOD, ทุน สอวน, ทุนเฉลิมราชกุมารี, ทุนในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระเทพฯ,
ทุน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) และทุนนักกีฬาได้รบั เหรียญรางวัล ในภาค
การศึกษาที่ 1/2552 มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนให้กบั นักศึกษารวม
307 คน เป็ นเงินรวม 2.96 ล ้านบาท
5. เงินยืมฉุกเฉิ นสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของ
นักศึกษา จึงมีระเบียบเงินยืมฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษา โดยให้ยมื คนละไม่เกิน 5,000
บาท โดยนักศึกษาต้องชาระคืนเงินยืมฉุกเฉินทัง้ หมด ก่อนวันเริ่มการสอบปลายภาค
การศึกษาที่นกั ศึกษาได้รบั เงินยืมฉุกเฉิน เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาที่ 1/2552 มีนกั ศึกษาขอยืมเงินฉุกเฉิ นรวม
193 คน เป็ นเงิน 0.93 ล ้านบาท
6. กองทุนช่วยค่าครองชีพสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรี ได้จดั ตัง้ กองทุนเพื่อช่วยค่าครองชีพสาหรับ
นักศึกษาในรายที่มคี วามเดือนร้อนเป็ นพิเศษ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาให้
ความช่วยเหลือแก่นกั ศึกษาที่มคี วามเดือดร้อนเพื่อเป็ นค่าครองชีพสาหรับนักศึกษา
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เป็ นเงินให้เปล่ารายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาที่
1/2552 มีนกั ศึกษาได้รบั อนุมตั เิ งินค่าครองชีพรวม 24 คน เป็ นยอดเงินยืม 41,000
บาท
7. กองทุนการศึกษาที่มีผูม้ ีจติ ศรัทธาบริจาคจัดตัง้ เป็ นกองทุนให้กบั
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รบั ความอนุเคราะห์จากผูม้ จี ติ ศรัทธา
จัดตัง้ กองทุนการศึกษา โดยนาดอกผลของกองทุนมาจัดสรรเป็ นทุนการศึกษาให้แก่
นักศึกษา ในแต่ละปี การศึกษา สาหรับปี การศึกษา 2553 คณะกรรมการทุนฯ อนุมตั ิ
จัดสรรทุนจากกองทุนฯ ให้กบั นักศึกษา เป็ นจานวนรวม 248 ทุน เป็ นเงิน 1.5 ล ้าน
บาท
8. ทุนการศึกษาจากองค์กรหรือหน่ วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รบั ความอนุเคราะห์ทนุ การศึกษาจากผู ้
มีจติ ศรัทธา บริษทั ห้างร้าน หน่วยงานภายนอกต่างๆ มากกว่า 30 หน่วยงาน/บริษทั
โดยเป็ นทุนให้เปล่าทัง้ แบบทุนต่อเนื่องจนสาเร็จการศึกษา และแบบให้ครัง้ เดียวต่อปี
การ ศึกษา โดยให้เงินทุนตัง้ แต่ 5,000 จนถึง 60,000 บาท/ทุน/ปี การศึกษา ผูใ้ ห้ทนุ
ในกลุม่ นี้ อาทิเช่น ทุนมูลนิธิชนิ โสภณพนิช, ทุนบริษทั บริดจสโตน, ทุนหอการค้า
ไทยญี่ป่ นุ กรุงเทพฯ, มูลนิธิกรุงไทย การไฟฟ้ า, หอการค้าอเมริกนั -ในประเทศไทย
เป็ นต้น
22. ในระหว่างเรียนมีความรูส้ กึ เบื่อ ไม่ชอบวิชาที่เรียน ไม่ชอบอาจารย์ผูส้ อน
ตอบ : สิ่งแรกที่นกั ศึกษาต้องตระหนักก็คือ รายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรให้
นักศึกษาเรียนนัน้ นักศึกษาต้องเรียนให้ผ่านทัง้ สิ้น มิเช่นนัน้ นักศึกษาจะไม่สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ ดังนัน้ เมื่อพบว่าตนเองไม่ชอบรายวิชาใด นักศึกษาจึงควรปลุกปลอบใจตนเอง
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ให้พยายามเรียนรายวิชานี้ให้มากเป็ นพิเศษ เพราะเราไม่ชอบ เราจึงต้องผ่านรายวิชานี้ใน
ครัง้ เดียวไม่ตอ้ งกลับมาทรมานเรียนในรายวิชานี้ซา้ อีก สาเหตุหนึ่งที่อาจทาให้นกั ศึ กษาไม่
ชอบรายวิชาหนึ่ง ๆ อาจเพราะเรียนไม่เข้าใจในครัง้ แรก หรือมีอคติในรายวิชามาตัง้ แต่ก่อน
เรียน (เช่น ได้ฟงั ว่าวิชานี้ยากมาก หรือรุ่นพี่บอกว่าอาจารย์ท่านนี้สอนไม่รูเ้ รื่อง) เมื่อ
นักศึกษาได้ตงั้ ใจเรียนมากขึ้นจนเข้าใจวิชาเป็ นอย่างดี อาจเป็ นผลดีให้เรียนสนุกมากขึ้น
เพราะเรียนรูเ้ รื่องและเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์กาลังอธิบาย นอกจากนี้ การหาข้อมูลว่ารายวิชา
นี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เราสนใจได้อย่างไร อาจช่วยให้ตงั้ ใจเรียนรายวิชามาก
ขึ้น การเปิ ดดูโจทย์ทา้ ยบทจากหนังสือแม้ในข้อที่ไม่ใช่การบ้าน อาจทาให้นกั ศึกษาพบว่า
เนื้อหาของรายวิชานี้สามารถนาไปคานวณในเรื่องที่นกั ศึกษาชอบและเกิดความสนใจใน
รายวิชามากขึ้นได้ ส่วนเรื่องที่ไม่ชอบอาจารย์นนั้ นักศึกษาต้องอดทนและบอกตนเองว่า
เพื่อจะผ่านรายวิชานี้ไปให้ได้ตามแผนการเรียน เราต้องเรียนกับอาจารย์ทา่ นนี้ให้ได้ หาก
นักศึกษาพบว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอน นักศึกษาควรขอคาอธิบายเพิ่มเติมจากอาจารย์
หากเราถามอย่างสุภาพและถามในเวลาที่อาจารย์สะดวก อาจารย์ทา่ นย่อมยินดีตอบ ซึ่งจะ
ช่วยให้นกั ศึกษารูจ้ กั อาจารย์มากขึ้นและอาจช่วยให้อาจารย์ได้ทราบว่าวิธีท่ ที า่ นอธิบายนัน้ มี
ผูไ้ ม่เข้าใจ การที่บางรายวิชาเปิ ดสอนมากกว่าปี ละ 1 ภาคการศึกษา และในแต่ละภาค
การศึกษาผูส้ อนก็จะเปลี่ยนคน นักศึกษาควรเรียนไปตามที่แผนกาหนด ไม่ควรรอที่จะ
เรียนกับอาจารย์ท่ มี ผี ูแ้ นะนาว่าใจดีกว่าหรือพูดรูเ้ รื่องกว่า เพราะการที่ผูแ้ นะนาเรียนไม่รู ้
เรื่องกับอาจารย์ทา่ นหนึ่ง ไม่ได้แปลว่าเราจะเรียนไม่รูเ้ รื่องด้วย ทานองเดียวกันการที่ผู ้
แนะนาพบว่าอาจารย์อกี ท่านออกข้อสอบง่าย ก็ไม่ได้แปลว่าในรอบที่เราเรียนข้อสอบจะออก
ง่ายด้วย การที่นกั ศึกษาไม่เรียนหรือไม่ผ่านตามที่หลักสู ตรกาหนดจะส่งผลให้นกั ศึกษาไม่
สามารถลงทะเบียนบางรายวิชาในภาคเรียนถัดมาได้ และทาให้ไม่สามารถจบได้ตามที่เกณฑ์
กาหนด อนึ่ง เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาและเริ่มต้นประกอบอาชีพ เหตุการณ์ท่ นี กั ศึกษา
จะได้ประสบก็คือ ได้ทางานกับหัวหน้าหรือพนักงานที่นกั ศึกษาไม่ชอบ ได้ตดิ ต่อกับลูกค้าที่
นักศึกษาไม่ชอบ หรือถูกมอบหมายให้ทางานที่นกั ศึกษาไม่ชอบ ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถ
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หลีกเลี่ยงได้ นอกจากเปลี่ยนงาน ซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนงานไปอย่างใด โอกาสที่เหตุการณ์
เหล่านี้จะเกิดขึ้นก็มเี สมอ ดังนัน้ วิธีท่ จี ะทาให้นกั ศึกษาทางานอย่างมีความสุขได้ ก็คือ
การเลือกทัศนคติใหม่ให้สามารถทางานกับคนหรืองานที่ไม่ชอบได้ จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า
การปรับทัศนคติมาตัง้ ใจเรียนในรายวิชาหรือกับอาจารย์ท่ ไี ม่ชอบนัน้ ถือเป็ นการฝึ กฝนให้
นักศึกษาพร้อมจะออกไปทางานอย่างมีความสุขในอนาคตได้
23. นักศึกษารุ่นพี่บอกว่ามีวชิ าที่ช่วยทาให้เกรดดีข้นึ จริงหรือไม่
ตอบ : หากนักศึกษาตัง้ ใจเรียน ทาการบ้านตามที่ได้รบั มอบหมาย และให้เวลาใน
การเตรียมตัวสอบอย่างเพียงพอกับรายวิชาใด วิชานัน้ ก็จะมีสว่ นช่วยให้นกั ศึกษามีเกรดดี
ขึ้นอย่างแน่นอน ขณะเดียวกัน มีวชิ าอีกจานวนหนึ่งที่ถกู จัดให้เป็ น“วิชาช่วย” ซึ่งอาจ
เนื่องจาก เนื้อหาของวิชาไม่มคี านวณและเป็ นวิชาที่ไม่ใช่“วิชาชีพ” จึงดูเหมือนเนื้อหาวิชาง่าย
แก่การทาความเข้าใจ แต่กลับพบว่า นักศึกษาจานวนหนึ่งที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุม่ นี้
ผ่านด้วยเกรดดี(ดีฝรัง่ )หรือที่ไม่ผ่านก็มี สาเหตุท่ เี ป็ นเช่นนี้ เนื่องจาก ไม่วา่ รายวิชาจะมี
ความยากง่ายเพียงใดก็ตาม ในการทาข้อสอบก็ตอ้ งการความเข้าใจของผูเ้ รียน ผูเ้ รียนที่
ประมาท ไม่สนใจเข้าเรียนหรือรออ่านหนังสือคืนเดียวก่อนสอบจึงได้ผลการเรียนที่ไม่ดี
อย่างไรก็ตาม ประเด็นสาคัญที่นกั ศึกษาควรทาความเข้าใจคือ หากนักศึกษาเกรดไม่ดี
เพราะวิชาที่เป็ นวิชาชีพ แม้เกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาอาจดีข้นึ เพราะได้เกรดดี(ดีไทย)จาก
“วิชาช่วย” นัน่ จะเป็ นการดีข้นึ เพียงเฉพาะหน้า จากโครงสร้างหลักสูตร วิชาส่วนใหญ่ท่ ี
นักศึกษาต้องเรียนจะเป็ นวิชาชีพ และวิชาชีพเหล่านี้มคี วามเกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ
นักศึกษาต้องเรียนวิชาหนึ่งก่อน เมื่อเข้าใจและผ่านแลว้ ก็ไปเรียนอีกวิชาหนึ่ง จากนัน้ ก็จะ
สามารถเรียนอีกวิชาได้ จากลักษณะนี้ หากนักศึกษาทาผลการเรียนในวิชาชีพออกมาได้ผล
ไม่ดี ผลร้ายเฉพาะหน้าอาจเป็ นว่าเกรดเฉลี่ยรวมตกลง ส่วนผลร้ายระยะถัดไปจะเป็ นว่า
เมื่อนักศึกษาไปเรียนวิชาชีพตัวอื่นที่มคี วามเกี่ยวเนื่องกัน นักศึกษาก็จะไม่เข้าใจและได้เกรด
เฉลี่ยรวมที่แย่ลงไปอีก(เนื่องจากวิชาในชัน้ ปี ท่ สี ู งขึ้นมักจะยากขึ้น) นอกจากนี้ เพื่อที่จะ
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สาเร็จการศึกษาได้ มหาวิทยาลัยไม่ได้กาหนดเพียงแค่เกรดเฉลี่ยรวมต้องสู งกว่า 2.0
เท่านัน้
ยังได้กาหนดให้เกรดเฉลี่ยเฉพาะของวิชาชีพรวมกันต้องสูงกว่า 2.0 ด้วย
นักศึกษาจะเห็นว่าแม้จะมีวชิ าช่วย
แต่ถา้ สุดท้ายแล ้ววิชาชีพไม่ดกี ็ไม่สามารถสาเร็จ
การศึกษาได้ นักศึกษาจึงควรตัง้ ใจเรียนทุกรายวิชาอย่างต่อเนื่องและสมา่ เสมอ
หมายเหตุ : ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเรียก “เกรดเฉลี่ยรวม”ที่กล่าวถึงในที่น้ ีว่า
“แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม” และเรียก“วิชาชีพ”ที่กล่าวถึงในที่น้ วี า่ “วิชาเอก”
24. ทาอย่างไรไม่งว่ งเวลาเรียน
ตอบ : การทากิจกรรมให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวจะช่วยบรรเทาความง่วงไปได้ เช่น
การบิดตัวไปมา การนวดแขนหรือขาด้วยตัวเอง การหันไปคุยกับเพื่อนข้าง ๆ (แต่ควรเป็ น
ระยะเวลาสัน้ ๆ เพราะเสียงคุยจะรบกวนผูอ้ ่ นื ) หรือการลุกไปเข้าห้องนา้ อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาควรประเมินตนเองว่า ทาไมเราจึงง่วงนอน หากง่วงนอนเพราะกลางคืนนอนน้อย
ก็ควรปรับเปลี่ยนเวลานอนให้เร็วขึ้น เพราะการตัง้ ใจเรียนในห้องเป็ นหัวใจสาคัญของการ
เรียนให้ประสบความสาเร็จ หรือหากเป็ นเพราะ ที่ผ่านมาเรานัง่ ฟังเฉย ๆ จึงทาให้เผลอหลับ
บ่อย ๆ ก็ควรเปลี่ยนเป็ นจดบันทึกคาสอนลงสมุดและเปิ ดหนังสือตามที่อาจารย์สอน
กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสลับบรรยากาศทาให้นกั ศึกษาไม่เคลิ้มหลับไป
25. มีวธิ ีการอย่างไรที่จะทาให้อ่านหนังสือแล ้วมีความสุข
ตอบ : ควรเริ่มต้นจากการเตือนตนเองอยู่เป็ นประจาว่า สิ่งที่กาลังเรียนนี้ นักศึกษา
จะต้องใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และในคนทัว่ ไปก็ตอ้ งทางานประจาเพื่อหาเลี้ยง
ชีพและดูแลครอบครัวเป็ นเวลา 30 กว่าปี หลังจากสาเร็จการศึกษาไปจนเกษียณ เราจึง
ต้องการความรูท้ ่ สี ามารถใช้งานได้จริงเพื่อให้เราทางานอยู่ได้โดยตลอด ไม่ใช่บริษทั ให้ออก
ก่อนเพราะพบว่า เราไม่มคี วามสามารถหรือพบว่ามีผูอ้ ่ นื ที่มคี วามสามารถมากกว่าเรา ดังนัน้
นักศึกษาต้องเข้าใจเนื้อหาทุกอย่างที่เรียนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม
เมื่อคิดได้เช่นนัน้
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นักศึกษาจะมีกาลังใจที่จะพยายามอ่านหนังสือ หากนักศึกษาเข้าเรียนโดยสมา่ เสมอและจด
บันทึกคาสอนในชัน้ เรียน ผลที่ตามมาคือ นักศึกษาจะเข้าใจรายวิชาดี เมื่อนักศึกษาใช้เวลา
ว่างอ่านหนังสือตาม นักศึกษาจะพบว่า นักศึกษาเข้าใจรายวิชามากขึ้น นักศึกษาจะพบ
รายละเอียดที่ฟงั ไม่ทนั หรือที่อาจารย์ขา้ มไป คุณสมบัติหนึ่งของผูท้ ่ มี คี วามก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน คือ เรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากนักศึกษาฝึ กฝนตนเองตัง้ แต่เป็ นนักศึกษา
ให้อ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรูอ้ ยู่เสมอ ในแต่ละวันก่อนจะนอนให้ถามตนเองว่า วันนี้
ตนเองได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่บา้ ง นักศึกษาจะพบว่า เมื่ออ่านหนังสือเรียนและพบว่าตนเอง
เข้าใจวิชามากขึ้น หรือได้พบว่าเนื้อหานี้สามารถเอาไปทาอะไรได้อกี จากตัวอย่างเพิ่มเติมใน
หนังสือหรือโจทย์ทา้ ยบท นักศึกษาจะมีความสุขที่พบว่า นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรูท้ ่ เี ป็ น
ประโยชน์แก่ตนเองในทุกวันที่ชวี ติ ดาเนินไป
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