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คูมือนี้แนะนําการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง คุณสามารถ
ประยุกตแนวทางที่แนะนําในคูมือนี้สําหรับการวางแผนเพื่อ
พัฒนาตนเองในดานตางๆรวมทั้งการพัฒนาภาษาอังกฤษดวย
วิธีการใชคมู ือ
1.
อานคําอธิบายประกอบในแตละขั้นตอนอยางละเอียด
2.
ทดลองวางแผนการเรียนในหัวขอที่คุณเลือกพัฒนาดวย
ตนเอง
3.
คุณสามารถพบที่ปรึกษาประจําศูนยเพื่อขอคําแนะนํา
เพิ่มเติมหรือวางแผนไปพรอมๆกับที่ปรึกษาประจําศูนยได
โดยนัดหมายที่
02-470-8788 หรือ shannoy.vas@kmutt.ac.th

การวางแผนการเรียนรูด ว ยตนเองมี 5 ขัน้ ตอนหลักดังนี.....
้.....
ขั้นตอนที 3: Manage your time (บริหารเวลาของคุณ)
ขั้นตอนที 1: Understand your learning objectives
(เขาใจวัตถุประสงคในการเรียนรูของคุณ)
1. ทําความเขาใจวา อะไรบางที่เกี่ยวของกับการที่จะทําใหคุณบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตองการได
2. สรุป (จากการสํารวจ คนควา พูดคุยหรือสอบถาม) วาวัตถุประสงค
ยอยที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคหลักประกอบดวยอะไร
หมายเหตุ
หมายเหตุ: ดูตัวอยางเปาหมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ เพิ่มเติม
ในคูมือนี้ (เอกสาร 1)
ขั้นตอนที 2: Prioritize your learning objectives
(จัดวัตถุประสงคในการเรียนรูตามลําดับความสําคัญ)
เลือกและจัดลําดับวัตถุประสงคยอยที่จะสามารถทําใหวัตถุประสงคหลัก
ที่ตั้งไวบรรลุได กลาวคือ จะเรียนรูทักษะยอยใดกอนและหลัง

1. กําหนดเวลารวมที่จะทําการศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก
เชน การสอบ TOEIC และตั้งเปาในการเตรียมตัว 3 เดือน
2. กําหนดเวลารวมที่จะทําการศึกษาในแตละสัปดาห เชน วันละ 30
นาที รวมสัปดาหละ 3 ชั่วโมงครึ่ง
3. กําหนดวัน ชวงเวลาที่สะดวกและเหมาะแกการเรียนรูและรับรูสิ่ง
ใหมๆที่สุดในแตละวัน เชน วันจันทร ชวง 22.30-23.00 น.
หมายเหตุ
หมายเหตุ:
• เปาหมายที่ใหญเกินไป อาจไมสามารถทําใหบรรลุไดในเวลาจํากัด
กรณีนี้ตองปรับใหเล็กลง
• คุณสามารถใช Time Management Table for selfself-study
(เอกสาร 2) และ First draft plan (เอกสาร 3) ในคูมือนี้
ประกอบการวางแผนได

ขั้นตอนที 4: Make your learning objectives achievable
(ทําวัตถุประสงคในการเรียนรูของคุณใหสามารถบรรลุได)
1. สํารวจ (จากการคนควา พูดคุย สอบถาม) และเลือกกิจกรรมที่
สอดคลองกั[วัตถุประสงคที่ตั้งไว
2. สํารวจและเลือกสื่อที่เหมาะสม
2.1. พิจารณาแหลงขอมูลที่เปนไปได เชน ศูนย SALC, หองสมุด,
internet, หนังสือสวนตัว
2.2. พิจารณาระดับความยาก-งายที่เหมาะสม
2.3. พิจารณาลักษณะสื่อที่เหมาะสมแกการเรียนรูดวยตนเอง เชน มี
เฉลยพรอมคําอธิบาย
3. เลือกวิธีการที่คุณชอบเรียนรู (learning style) และทําใหเกิดการเรียนรู
มากที่สุดเชน เลือกการฟงขอมูลแทนการอานขอมูลหรือลองวิธีการใหมๆ
4. เลือกวิธีประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหแนใจวาคุณสามารถพัฒนาตา
เปาหมายที่กําหนดไวไดจริง เชน ทําแบบฝกหัดใหถูกตองมากกวา 70% หรือ
ใหเพื่อนชวยทดสอบ

ขั้นตอนที 5: Write your plan (เขียนแผนการเรียนรูของคุณ)
กรอกตารางแผนการเรียนรู (Study plan) (ดูตัวอยางในคูมือนี้ โดยใช
ขอมูลจากขั้นตอนที่ 1-4 โดย
1. ประมาณเวลาที่ตองใชในการทํากิจกรรมแตละกิจกรรมที่เลือก
2. กระทบยอดเวลาในการทํากิจกรรมใหตรงกับเวลารวมในการศึกษา
แตละสัปดาห ปรับเพิ่มหรือลดกิจกรรมอีกครั้งตามความเหมาะสม
หมายเหตุ: คุณสามารถดูตัวอยางการเขียน Study plan และใช My
study plan ในคูมือนี้ประกอบการวางแผน ได

เอกสาร 1:
เปาหมายหลักในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณคืออะไร?
เลือกใหตรงที่สุด เปาหมายยิ่งชัด ยิ่งบรรลุไดงายและรวดเร็ว!

เปาหมายในการพูดของ
คุณคืออะไร?
อะไร?

[ ] ฝกบทสนทนาใชีวิตประจําวัน

เปาหมายในการฟงของคุณคืออะไร?
อะไร?
ฟงสิ่งที่เกิดในชีวิตประจําวันทัว่ ๆไป
[ ] ฟงบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
[ ] ฟงบทภาพยนตร
[ ] ฟงวิทยุ
[ ] ฟงขาว
[ ] ฟงเพลง
[ ] ฟงประกาศ
[ ] ฟงการโตวาที
[ ] ฟงการกลาวสุนทรพจน

เปาหมายในการพัฒนาอาน
ของคุณคืออะไร?
อะไร?
อานเพื่อความสนุกสนาน
[ ] อานหนังสือพิมพ/นิตยสาร
[ ] อานนิยาย
[ ] อาน e-mail/blog

ฟงสิ่งที่เกี่ยวกับวิชาการ การงาน และการเรียน
[ ] ฟงการสนทนาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
[ ] ฟงการนําเสนองาน
[ ] ฟงการบรรยาย
[ ] ฟงการประชุม
[ ] ฟงบทสนทนาทาโทรศัพท
[ ] ฟงการสัมภาษณงาน

พัฒนาทักษะ
[ ] การออกเสียง
[ ] การถามคําถาม
[ ] การพูดสรุปสิ่งที่อา นหรือฟง
[ ] การตอบคําถามในการสัมภาษณงาน
[ ] การพูดในที่ประชุม

พูดเกี่ยวกับวิชาการ การงาน/ การเรียน
[ ] ฝกการสนทนากับผูติดหนวยงาน
[ ] ฝกการรายงาน
[ ] ฝกการนําเสนองาน
[ ] ฝกพูดแสดงความคิดเห็น
[ ] ฝกโตตอบในการสนทนากลุม
[ ] ฝกกลาวสุนทรพจน เชน เปดงาน,
[ ] ฝกพูดโตตอบทางโทรศัพท
[ ] ฝกพูดในที่สาธารณะ
[ ] ฝกพูดเพื่อสอบ TOEFL

เปาหมายในการเขียน
ของคุณคือะไร?
ะไร?
อานเพื่อพัฒนาวิชาการ
[ ] อานตําราเรียน
[ ] อานวารสารวิชาการ
[ ] อานรายงาน
อานเพื่อพัฒนาทักษะ
[ ] ฝกเพิ่มความเร็วในการอาน
[ ] ฝกการจดบันทึกจากการอาน
[ ] ฝกการสรุปความจากการอาน

เขียนเพื่อความสนุกสนาน
[ ] เขียนอีเมลถึงเพื่อน
[ ] เขียน blog

เขียนเกี่ยวกับวิชาการ การงาน/ การเรียน
[ ] เขียนเรียงความ
[ ] เขียนรายงาน
[ ] เขียนสรุปจากสิ่งทีอ่ านหรือฟง
[ ] เขียนอีเมลเกี่ยวกับการเรียน/การทํางาน
[ ] เขียนบทคัดยอ
[ ] เขียนบันทึกการประชุม
[ ] เขียนบทความทางวิชาการ
[ ] เขียนจดหมายสมัครงาน/Resume

เอกสาร 2:
วิธกี ารจัดเวลาการเรียนรูโ ดยใช
Time Management Table for Self-Study

ขั้นตอนที่ 1:
คิดเกี่ยวกับสิ่งที่มักเกิดขึ้นเปนปรกติในสัปดาห โดยเนนไปที่กิจกรรม
2 ชนิด ไดแก การเรียน/ทํางาน และกิจกรรมสวนตัว (เชน การออกกําลังกาย))
ขั้นตอนที่ 2:
เติมชองที่เปนกิจกรรมการเรียน/ทํางานดวยสีหรือการทํา
เครื่องหมาย
ขั้นตอนที่ 3:
เติมชองที่เปนกิจกรรมสวนตัวดวยสีหรือเครื่องหมายที่แตกตางไป
ขั้นตอนที่ 4:
เลือกเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนรูในแตละสัปดาห
และเติมเวลาที่สะดวกลงในตาราง (เชน 15.00-15.30 น)
ขั้นตอนที่ 5:
ใชตารางในหนาถัดไปเพื่อประกอบการเขียนแผนการเรียนรูของคุณ

Time Management Table for SelfSelf-Study
After your normal day (5 p.m.- 3 a.m.)

Early before starting your daily activities (4 a.m.-8 a.m.)

Time

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

7-8 p.m.
8-9 p.m.

4-5 a.m.

9-10 p.m.
5-6 a.m.

10-11 p.m.

6-7 a.m.

11-12 p.m.

7-8 a.m.

12-1 a.m.

During your day (8 a.m.-5 p.m.)
8-9 a.m.
9-10 a.m.
11-12 a.m.
1-2 p.m.
2-3 p.m.
3-4 p.m.
5-6 p.m.
6-7 p.m.

1-2 a.m.
2-3 a.m.
3-4 a.m.

เอกสาร 3:
First draft plan
ใชตารางนี้เพื่อวางแผนคราวๆวาคุณจะศึกษาอะไรบางในชวงเวลา
ที่ตั้งไว จากนั้นจึงวางแผนในตาราง Study plan ตอไป
Month

Week …. : What to do

Month

Week …. : What to do

เอกสาร 4
Sample of a study plan
Week

Learning
objectives

e.g. General
Week reading
1

Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6

Study
day/time

Resources/
Resources/
Materials
(แหลงเรียนรู/สือ่ )

Mon Quartet online
8.00-9.30 programme:
p.m. Level 2

GOAL: …..improve general reading and speaking ( short talk)….
Length of plan: …..66…. week(s) Total time for each week:
week …2… hr(s)
Total study: …12… hr(s)
hr
Activity

Activity type
(ชนิดของกิจกรรม)
กรรม)

Total
study
time

Old Sites: * True/False
Petra
* Fill in the blanks
(Activity
4,6,7,8,10)

1 hr

Learning strategy
(กลยุทธในการ
นการ
เรียน)
น)
Work on the
Internet

SelfSelf-assessment
(การประเมินความกาวหนา
ของตนเอง
ของตนเอง)
ตนเอง)
Get at least 60% for each
activity

Speaking
(short talk)

Wed SALC In-house Talking
* Learn vocabulary
40 Self-recording at Compare the recordings
12.30-1.30 material: Speaking about food & expressions and minutes least 2 time
a.m.
web
practice speaking
(alone)

Reading for
details

Th
Bangkok post
12.30-1.30 online
a.m.

Read a short * Read and
news
summarize

20 Speed reading
minutes

Get help from a friend to
check reading comprehension

My Study Plan
GOAL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Length of plan: …..…. week(s) Total time for each week:
week …… hr(s) Total study: ….… hr(s)
Week

Learning
objectives

Study
day/time

Resources/
Resources/
Materials
(แหลงเรียนรู/สือ่ )

Activity

Activity type
(ชนิดของกิจกรรม)
กรรม)

Total
study
time

Learning strategy
(กลยุทธในการเรียน)
น)

SelfSelf-assessment
(การประเมินความกาวหนา
ของตนเอง
ของตนเอง)
ตนเอง)

เมื่อคุณวางแผนเรียบรอยแลวก็สามารถทําการศึกษาตามแผนที่วาง
ไว เมื่อทําการศึกษาไประยะหนึ่งคุณอาจพบวา
....เวลาที่ประมาณไวมากหรือนอยเกินไป
....แบบฝกหัดที่เลือกไวยากมากหรือนอยเกินไป
....แบบฝกหัดที่เลือกไมนาสนใจ
....คุคุณไมสามารถประเมินความกาวหนาของตัวเองได
ถามีปญหาเชนนี้คุณควรแบงเวลาสักเล็กนอยเพื่อพิจารณาวาจะปรับ
ลดหรือเพิ่มสวนใดในแผนกอนทําการศึกษาตอไป ซึ่งถือเปนเรื่อง
ปรกติ
ขอใหสนุกกับการเรียนรูคะ
Created 2013 by SALC counselor: updated Jan, 2014

