ถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต
จากกิจกรรมเสวนา "เรียนอย่างไร อยู่อย่างไร ถึงมีความสุข
และประสบความสาเร็จในมหาวิทยาลัย”
จากการจัดกิจกรรม "เรียนอย่างไร อยู่อย่างไร ถึงมีความสุขและประสบความสาเร็จในมหาวิทยาลัย”
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และรวบรวมองค์ความรู้จากการสัมภาษณ์บัณฑิตที่สอบบรรจุได้
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การรู้จักแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือ ทางาน และทากิจกรรมอื่นๆ
2. มีนิสัยรักการอ่าน อ่านหนังสือทุกประเภท
3. ใฝ่เรียนรู้ และต้องไม่ทาตัวเป็นน้าเตรียมแก้ว
4. มีความพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
5. การใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์ โดยใช้โทรศัพท์ที่มีนาไปใช้เป็นการสืบค้น เสาะแสวงหาความรู้ เลือก
ติดตามเพจเกี่ยวกับการศึกษา
6. มีวินัยในตนเอง

นายวสันต์ เทียน บัณฑิตสาขาพลศึกษาและการจัดการกีฬา
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย. ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยครับ
ผมนายวสันต์ เทียนคาเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รหัส 54 สาขาพลศึกษาและการจัดการ
กีฬา ผมเป็นคนนึงที่เรียนไม่ค่อยเก่งแต่มีความเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมายและเข้าเรียนอย่างสม่าเสมออีกทั้ง
ยังชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมเคยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภานักศึกษาจากนั้นก็เข้าเล่นกีฬารักบี้ฟุตบอลเป็น
นักกีฬาของมหาวิทยาลัยในระหว่างนั้นก็จะหารายได้พิเศษโดยการตัดสินกีฬาไปด้วยจนขึ้นปี3ได้รับบาดเจ็บที่เข่า
เลยผันตัวมาเป็นนักเวชศาสตร์กีฬาซึ่งกับการเรียนผมยังให้ความสาคัญมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอทั้งเรียนและทา
กิจกรรมไปด้วยซึ่งผมจะแบ่งเวลาให้เหมาะถ้าไม่เลี่ยงไม่ได้ผมจะเลือกการเรียนก่อนเพราะงานผมมองว่าไม่ได้
ทางานนี้งานหน้าก็ยังมีอีกแต่หากไม่เรียนยิ่งเวลานานไปจบช้ากว่าเพื่อนยิ่งมีแต่เสียมากสะกว่าจนกระทั่งเรียนจบ
ผมก็ได้เข้ามาช่วยงานของทางสาขาพลศึกษาเป็นเจ้าหน้าที่สระว่ายน้าและเจ้าหน้าที่สนามคอยดูแลความเรียบร้อย
ในตอนนั้นมันฝึกให้ผมได้รู้จักคาว่าลาบากในการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริงมันจึงเป็นแรงผลักดันให้
ผมมีกาลังใจที่จะสอบบรรจุเข้ารับราชการให้ได้จนในที่สุดผมสามารถสอบได้โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น และ สอบ
ได้รอบทั่วไป 1/59 ของ กศจ. เลย ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย. ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วยครับ

นางสาวบุณฑริกา อนุแก่นทราย บัณฑิตสาขาการศึกษาพิเศษ
สอบบรรจุได้โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อจริง: นางสาวบุณฑริกา อนุแก่นทราย
ชื่อเล่น: ใบหม่อน
สาขาวิชา : การศึกษาพิเศษ
ภูมิลาเนา: ใบหม่อน
สภาพครอบครัว : ครอบครัวขนาดเล็ก มีแค่ พ่อ แม่ ลูกเป็นบุตรคนเดียว ครอบครัวมีฐานะปานกลาง
ตอนเรียนใช้ชีวิตอย่างไร : ข้าพเจ้าใช้ชีวิตบนหลักความสมดุล เรียน กิจกรรม เพื่อน ชีวิตส่วนตัว ทุกอย่างต้องมี
ความสมดุล ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป สิ่งที่ข้าพเจ้าให้ความสาคัญมากรองจากการเรียนคือ เพื่อน เพราะข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าเพื่อนคือตัวกระตุ้นที่ทาให้การเรียนสนุกขึ้น เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองเพื่อนเป็นคู่แข่งการมาเรียนก็จะไม่ต่างจาก
การออกรบ กลุ่มเพื่อนของข้าพเจ้าเราไม่เคยเรียนแข่งกัน แต่เราเรียนช่วยกันและเรียนไปพร้อมๆกัน โดยสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มเพราะแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน
กิจกรรมพิเศษ : การอ่านหนังสือประเภทนวนิยาย โดยจะเข้าใช้บริการที่ห้องสมุดทุกสัปดาห์และจะยืมหนังสือ
กลับไปอ่านสัปดาห์ละ 6 เล่ม
พักแถวไหน :หอพักเจ้แต้ว ข้างร้านถ่ายเอกสารคุ้ม
เรียนจบแล้วเตรียมตัวสอบอย่างไร : เริ่มต้นโดยการศึกษาด้วยตัวเอง อ่านเอง ทาความเข้าใจเอง หาข้อด้อยใน
ตัวเองและแก้ไขจุดนั้นให้ได้ ซึ่งข้อด้อยของข้าพเจ้าคือความไม่สม่าเสมอ ซึ่งแก้ไขได้โดยการจัดตารางประจาวันให้
ชัดเจนว่าแต่ละช่วงเวลาจะต้องทาอะไร จากนั้นก็เข้าร่วมการติวสอบของติวเตอร์สถาบันหนึ่งแล้วนาเอาความรู้ที่ได้
นั้นมาต่อยอดโดยการสร้างวิธีการจาแบบเฉพาะของตัวเอง แต่การสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปในปีที่ข้าพเจ้าเรียนจบ
นั้นเปิดรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ เพียง 4 อัตราทั่วประเทศ คือ กรุงเทพฯ 2 อัตรา ชลบุรี 1 อัตรา นนทบุรี 1
อัตรา ซึ่งข้าพเจ้าได้ไตร่ตรองดูแล้วว่าการเดินทางไปสอบแต่ละครั้งนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและการสอบครั้งนั้นล้วนเป็น
จังหวัดที่ห่างไกลจากภูมิสาเนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจไม่สมัครสอบในรอบนั้นและได้มุ่งความตั้งใจทั้งหมด
ไปยังการสอบในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งรับสาขาการศึกษาพิเศษ จานวน 38 อัตรา โดยข้าพเจ้าได้
เข้าร่วมติวเข้มในโครงการที่คณะครุศาสตร์จัดขึ้นและนาความรู้และเทคนิคที่ได้นั้นไปศึกษาต่อด้วยตนเองที่บ้าน
จนกระทั่งประสบผลสาเร็จในที่สุด
เตรียมตัวสู่งานอย่างไร : เมื่อทราบสถานที่งานที่แน่ชัด สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าทาคือการศึกษาข้อมูลขององค์กร ทั้ง
ระบบการดาเนินงาน รวมไปถึงแผนผังบุคลากร โดยข้าพเจ้าจะบอกกับตัวเองเสมอว่า ต้องไม่ทาตัวเป็นน้าเตรียม
แก้วแต่ต้องทาตัวเป็นเหมือนฟองน้าที่พร้อมดูดซับความรู้ทุกเวลา
ช่วงรองานเผชิญอะไรบ้าง : หลังจากเรียนจบไม่มีช่วงใดเลยที่ข้าพเจ้าว่างาน เพราะตั้งแต่ตอนเรียนข้าพเจ้ามี
อาชีพเสริมในการเป็นติวเตอร์ให้กับน้องๆชั้นมัธยมปลาย จึงทาให้ข้าพเจ้าได้ทบทวนความรู้ของตัวอยู่เสมอและได้
อัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาตลอดเวลา

วันที่ทราบว่าได้งานเป็นอย่างไร : วันนั้นเป็นวันที่ทรมานมากสาหรับข้าพเจ้า เพราะตามกาหนดการแล้วหาก
ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าจะต้องเดินทางไปรายงานตัวต่อโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
ข้าพเจ้าตื่นมานั่งรอลุ้นผลสอบตั้งแต่ ตี5 และเปิดเข้าหน้าเว็บทุกๆครึ่งชั่วโมง จนข้าพเจ้าถอดใจแต่สุดท้ายผลสอบก็
ออกในเวลาราวๆ19.30นาที โดยข้าพเจ้าเลือกที่จะดูผลสอบในห้องน้าเพราะคิดไว้ว้าหากสอบไม่ติดก็จะร้องไห้คน
เดียวเงียบๆ แต่เมื่อผลประกาศออกมาว่าข้าพเจ้าสอบผ่านข้าพเจ้าก็รีบวิ่งออกมาบอกข่าวดีแก่พ่อแม่และนั้นเป็น
ครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นภาพพ่อกับแม่กอดกันร้องไห้ด้วยความดีใจ
อะไรที่คิดว่ายังไม่ได้ทาถ้าย้อนเวลากลับไปปี 1 เหมือนน้อง ๆ จะทาอะไร : ทุกช่วงเวลาในชีวิตเรื่องการเรียน
ข้าพเจ้าไม่เคยนึกเสียดายหรือเสียใจอะไรเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วในทุกๆวัน แต่
หากจะมีสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากย้อนไปแก้ไขก็คือ ข้าพเจ้าจะดีต่ออาจารย์ให้มาก โดยเฉพาะประธานสาขาของ
ข้าพเจ้า ดร.นลินรัตน์ อภิชาต ข้าพเจ้าจะรักท่านให้มากขึ้น เคารพท่านให้มากขึ้น เชื่อฟังท่านให้มากขึ้น เพราะ
ตอนที่เรียนอยู่นั้นด้วยความที่ข้าพเจ้ายังเด็กจึงทาให้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอน แต่วันนี้ข้าพเจ้าทราบ
แล้วว่าอาจารย์รักข้าพเจ้าเหมือนลูกสาวของท่าน ทุกๆที่สิ่งที่ท่านเฝ้าสอนล้วนแต่เป็นผลดีต่อข้าพเจ้าและมันหล่อ
หลอมให้ข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าในทุกวันนี้
ท้ายสุดอยากบอกอะไรกับน้อง ๆ และกล่าวคาดี ๆ กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ : สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากบอกคือ
เกรด ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต ข้าพเจ้าไม่ใช่คนเกรดสูง แต่ข้าพเจ้าเป็นคนความพยายามสูงข้าพเจ้าไม่เคยยอมแพ้ต่อ
อุปสรรค์ที่เข้ามา จงให้ชีวิตให้คุ้มเพื่อที่จะไม่กลับมาเสียใจภายหลัง สาหรับข้าพเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคามสอนให้ข้าพเจ้าแข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวัน เราต้องยอมรับว่ามุมมองที่คนทั่วไปมีต่อสถาบันราชภัฏไม่ค่อย
จะดีนัก แต่ในวันนี้พวกเราศิษย์เก่าราชภัฎมหาสารคามได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บัณฑิตที่จบจากที่นี่ล้วนเป็นบุคคลที่
มีคุณภาพ ขอเพียงเราไม่ท้อและพยายามต่อไป ข้าพเจ้าเชื่อว่าวันข้างหน้าน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเติบโตไปเป็น
คุณครูที่ดีของสังคมแน่นอน

นายเรืองตระกูล มัชปะโม ค.บ.พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปัจจุบันรับราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี
เรียนผู้อ่านบทความนี้ทุกท่าน บทความนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของกระผม
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการครู
ซึ่งจะแชร์วิธีคิด วิธีการในการเตรียมตัวและวางแผนการอ่านหนังสือซึ่งได้แบ่งหัวข้อย่อยๆ
๑. ศึกษาข้อมูลระเบียบการสอบแข่งขัน มีหัวข้ออะไรบ้างซึ่งคร่าวๆ
และวางแผนการเตรียมตัวอ่านหนังสือ เนื้อหาที่เขานามาออกข้อสอบก็คือเนื้อหาที่เราเรียน
มาตลอด ๕ ปีครับ ถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นในวิชาที่เราเรียนทั้งวิชาชีพครู และวิชาเอก
เราก็จะมีพื้นฐานที่จะนาไปต่อยอดและเชื่อมโยงในเนื้อหาของสิ่งที่เขาจะออกข้อสอบครับ
๒. เราต้องสร้างศรัทธา คือศรัทธาที่จะเป็นครูอย่างแท้จริง การสร้างศรัทธาจะเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างดี
ที่จะนาเราให้ก้าวไปสู้เป้าหมายที่เราวางไว้ได้สาเร็จ
๓. เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เป้าหมายที่เราจะไปเป็นครู เขียนให้ชัดเจนตัวใหญ่ๆ ควบคู่ไปกับการมี
ศรัทธา
๔. เราต้องมีวินัยในตัวเอง เมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้ว เราต้องมีวินัยในการอ่านหนังสือ ตรงนี้สาคัญมาก
เพราะถ้าเราไม่มีวินัยในตัวเองเราก็จะทาอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง
๕. วางแผนการอ่านหนังสือ รูปแบบหรือตารางการอ่านหนังสือ เวลาในการอ่านของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเวลาว่างและของคนนั้น ไม่มีวิธีการที่ตายตัว “การจัดตารางการอ่านหนังสือของผม ตอนแรก
ผมใช้วิธีการสอบถามพี่ๆ ที่เขาสอบบรรจุได้ก่อนหน้า เป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันบ้าง และไม่ได้สนิทบ้าง ขอไปหมด ขอ
หลายๆคน สิ่งที่ผมได้คือ ตาราง+วิธีการอ่านที่แตกต่างกันอย่างมาก ผมจึงนาวิธีการนั้นมาใช้ลองดูในช่วงแรกใน
การฝึกสอน คือการตื่นมาอ่านตอนตี ๔ ถึง ๖ โมงเช้า ทาได้ ๒ วันร่างกายไม่ไหว จึงได้สอบถามพี่ว่า การอ่าน
หนังสือตอนไหนดีที่สุด พี่เขาตอบว่า “อ่านตอนที่สมองเราพร้อมดีที่สุด” ผมเริ่มเปลี่ยนการอ่านใหม่ให้เข้ากับการ
ใช้ชีวิตในช่วงฝึกสอนคือเวลาหลังเลิกเรียน งานโรงเรียนผมจะพยายามทาให้เสร็จก่อน ๖ โมงเย็นอย่างช้า และใช้
เวลาถึง สองทุ่มในการทาภารกิจส่วนตัว คลายเครียด/คลายเครียด/อาบน้า/เตรียมการสอน ฯลฯ ในอยู่ในช่วงเวลา
นี้ ช่วงแรกๆที่ผมเริ่มอ่านหนังสือแบบจริงจังคือ ผมใช้ช่วงเวลาจาก สามทุ่ม ถึงไม่เกินเที่ยงคืน และก็พักผ่อน ทา
แบบนี้ได้สองเดือน เริ่มมีอาการ ท้อแท้ เพราะยิ่งอ่านยิ่งไม่เข้าใจ เพราะเนื้อหาเยอะมากๆ ไม่รู้ต้องโฟกัสที่จุดไหน
อ่านอันเดิมจบแล้ว ลองมานั่งคิดเป็นภาพ เชื่อมโยงไม่ได้ ตอนอ่านหนังสือสอบต้องให้กาลังใจตัวเองให้มากๆ และ
ต้องมีศรัทธาจริงๆ เพราะทุกครั้งที่ท้อก็จะฟังเพลง ซึ่งเพลงที่ผมฟังคือ “เพลงอย่าหยุดยั้ง” ผมจะได้พลังกลับมา
อ่านต่อได้เยอะเลย ผมจึงลองมาทบทวนวิธีการอ่านของตัวเอง ว่าที่เราอ่านไปเราอ่านแบบจาซึ่งเรานาไปต่อยอดได้
ยาก จึงเริ่มเปลี่ยนการอ่านด้วยการอ่านแบบทาความเข้าใจ “อย่าอ่านเพื่อจา แต่ให้อ่านให้เข้าใจ คาว่าเข้าใจคือ
เรื่องที่เราอ่านจบแล้ว เราต้องเชื่อมโยงได้ว่าตรงนั้นมาจากไหน ตรงนี้คืออะไรต้องอธิบายได้และสามารถเขียน
เป็นแผนภาพได้ถึงจะเรียกว่าเข้าใจ”จุดไหนที่ไม่เข้าใจไม่ปล่อยผ่าน พยายามทาความเข้าใจทุกประเด็น การอ่าน
เริ่มแรกผมอ่านวิชาที่ชอบก่อน คือ วิชาการศึกษา (เพราะเนื้อหาตายตัวไม่ค่อยเปลี่ยนมาก) และตามด้วยวิชา
กฎหมายการศึกษา ซึ่งสองตัวนี้จะเชื่อมโยงกัน ถ้าใครอ่านสองวิชานี้เข้าใจจะเชื่อมไปได้ทุกเนื้อหาของการสอบ ถ้า
เก็บคะแนนสองวิชานี้ได้เยอะก็จะดี

วางแผนตารางให้ดี และปรับเปลี่ยนวิธีการอ่านตามการใช้ชีวิตเราดีที่สุด สร้างศรัทธาให้ตัวเอง ดู
ระยะเวลาว่าเหลืออีกกี่วัน กี่เดือน จะถึงวันสอบ และที่สาคัญที่สุด หลังจากอ่านเนื้อหานั้นๆแล้วควรทาข้อสอบหรือ
จัดการทาข้อสอบไว้ในตาราง เพราะการทาข้อสอบ เราจะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองว่าพลาดจุดไหน จะได้ปิด
จุดบกพร่องของตัวเองได้ทัน “ผิดตอนนี้ ดีกว่าไปผิดในห้องสอบ” ปิดข้อผิดพลาดของตัวเองให้ได้มากที่สุด เมื่อเรา
มีองค์ความรู้ที่เพียงพอแล้ว เราจะสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ว่าช้อยนี้ผิดถูกเพราะอะไร สาคัญหลังการอ่านใน
เนื้อหาวิชานั้นๆคือ สองทาข้อสอบ (ข้อสอบในอินเตอร์เน็ต ในหนังสือมี ในกลุ่มเฟสบุ๊คมี) มีช่องทางหลากหลายให้
เราเข้าไปทดสอบ
๖. สาคัญที่สุดคือตัวเรา เราต้องสร้างองค์ความรู้ให้มากพอที่จะไปสู้กับข้อสอบ ใกล้วันจะสอบขาดไม่ได้คือ
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเอง บางคนใช้วิธีการบนบานสานกล่าว บางคนขอพรจากพ่อแม่ ครู- อาจารย์ ก็
แล้วแต่วิธีการ ส่วนของผมคือการขอขมาพ่อแม่ ระลึกคุณครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนผมมา สุดท้ายขอฝากข้อคิดให้
น้องๆ ครับ ***** คนที่เตรียมพร้อมก่อน ได้เปรียบเสมอ*****
ขอบคุณครับ

นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์ สาขาวิชาชีววิทยา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุ สังกัด สพม.4

เทคนิคการอ่านหนังสือ
-

ดูเนื้อหาที่เราต้องสอบตามประกาศการสอบบรรจุครูผู้ช่วย จากนั้นเลือกซื้อหนังสือมาอ่านเอง
ช่วงแรกๆ ที่อ่านหนังสือ จะหาที่ติวซัก 1 ที่เพื่อเอาเทคนิควิธีการและดูแนวทางการเตรียมตัวสอบ
เขียนหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยทั้งหมดของแต่ละวิชา เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดที่เราต้องรู้
ประเมินความสามารถตัวเองตามความเป็นจริง แล้วจัดกลุ่มเนื้อหาวิชาออกเป็น 3 ระดับ คือ ยาก ปาน
กลาง และง่าย สาหรับเราในขณะนั้น *จัดกลุ่มใหม่ทุก 1-2 สัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง
เนื้อหาความสามารถในการคานวณเป็นเรื่องที่ยากมากสาหรับตัวเองเสมอ จึงใช้วิธีทาแบบฝึกหัดวันละ 12 ข้อ ก่อนนอน เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
การอ่านหนังสือแต่ละครั้งให้อ่านเอาคุณภาพไม่อ่านเอาปริมาณ โดยต้องเอาให้เข้าใจจริงๆ แล้วค่อย
เปลี่ยนเรื่อง
ใช้ facebook ให้เป็นประโยชน์ โดยเลือกติดตามเพจเกี่ยวกับการศึกษาที่เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการสอบ
บรรจุ
เลือกดูคลิปการติวสอบเรื่องต่างๆ จากยูทูป ซึง่ สามารถช่วยได้มาก
ยึดหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งที่ดีที่สุดของแต่ละเรื่องเป็นเล่มหลักแล้วอ่านเล่มอื่นๆ เป็นตัวเสริม
ให้รางวัลตัวเองระยะสั้น อย่างเช่น ถ้าทาแบบฝึกหัดเรื่องที่ยากชุดนี้ได้เกิน 70% ก็สามารถดูหนังได้ 1
เรื่อง (อาจจะขอความร่วมมือจากคนใกล้ตัวเพื่อสนันสนุนเงื่อนไขนี้)
ให้เวลาตัวเองนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ (สาคัญมากๆ)
2 สัปดาห์ก่อนสอบให้เน้นทาข้อสอบ
ต้องมีความมุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับการสอบครั้งนี้ อย่าคิดว่าตัวเองทาไม่ได้

การบริหารเวลา
- ช่วงการเตรียมตัวสอบ จะวางแผนการจัดการเวลาที่มีอยู่ให้สัมพันธ์กับเนื้อหาที่อ่าน
- ปรับแผนการอ่านหนังสื่อเรื่อยๆ ตามเวลาที่เหลือกับความรู้ที่มีในขณะนั้น

การเตรียมตัวไปสมัครและสอบ
- วางแผนการเดินทางและจองที่พักไว้ตั้งแต่วันที่ไปสมัครสอบ
- ศึกษาข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆ ในการเข้าสอบ
- วันก่อนสอบพักผ่อนให้เต็มที่

อื่นๆ
-เทคนิคการทาข้อสอบคือ เปิดข้อสอบดูข้อที่เราถนัดและสามารถทาได้ก่อน ไม่จาเป็นต้องทาเรียงข้อ

คณะผู้จัดทา
1. อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย
2. อาจารย์ ดร.อพันตรี พูลพุทธา
3. อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน

