10 วิธีสุดเจ๋ ง เรียนยังไงให้ เก่ ง!!
สาหรั บหลายๆคนที่อยากเรียนเก่ งเหมือนเพื่อนๆคนอื่นบ้ าง พี่มีวธิ ีเจ่ งๆ ที่ทาได้ ง่าย
มากมาแนะนาน้ องๆ 10 วิธีสุดเจ๋ ง เรี ยนยังไงให้ เก่ ง!!
1. คนเรี ยนเก่ ง แบ่ งเวลาเป็ น
เคล็ดลับข้ อแรก ถึงแม้ ว่าเราจะชอบเล่นเกมส์ อ่านการ์ ตนู เล่นกีฬา ดูหนัง ฟั งเพลง ช้ อปปิ ง้
ฯลฯ ขอแค่เราแบ่งเวลาให้ เป็ น เวลาไหนเล่นก็เล่น เวลาไหนเรี ยนก็เรี ยน จะเล่นวันละกี่ชวั่ โมงก็
ได้ แต่ขอเจียดเวลามาเรี ยนนอกเหนือจากในห้ องเรี ยนสักวันละ 30 นาที 1 ชัว่ โมงก็พอแล้ ว
(เสาร์ -อาทิตย์ไม่ต้องก็ได้ ) ทาง่ายๆแต่ได้ ผลนะ
2. คนเรี ยนเก่ ง ทบทวนล่ วงหน้ า-หลังเรี ยน เข้ าหัวไม่ ต้องจา
เคล็ดลับง่ายๆ อ่านล่วงหน้ าก่อนเข้ าห้ องเรี ยนสัก 10-15 นาที อ่านผ่านๆแค่หวั ข้ อก็พอว่าวันนี ้
เราจะเรี ยนอะไรบ้ าง พอตกเย็น ก็อ่านทบทวนผ่านๆอีกรอบว่าวันนี ้เราเรี ยนอะไรไป วันต่อวัน
มันจะเข้ าไปอยู่ในหัวเองไม่ต้องออกแรงจาให้ เมื่อย แถมทาบ่อยๆมันจะประติดประต่อกันเอง
ทั ้งเทอม สบายเลย
3. คนเรี ยนเก่ ง ไม่ ผลัดวันประกันพรุ่ ง
แม้ หลายๆคนจะรู้อยู่วา่ ดินพอกหางหมูไม่ดี แต่ก็เชื่อว่าทุกๆคนก็เคย หรื อยังมีดินพอกหางหมู
อยู่ทั ้งนั ้น มันลาบากมากที่ต้องมาตามแก้ ดินพอกหางหมู บางครัง้ ใช้ เวลามากกว่าเดิม 3 เท่า
บ้ าง 4 เท่าบ้ าง รู้งี ้ทาซะเลยไม่ปล่อยให้ พอกก็ดีหรอก

mahidoltutor.com

4. คนเรี ยนเก่ ง ไม่ เรียนอัดก่ อนสอบ
ข้ อนี ้ตามสองข้ อที่แล้ วมาติดๆ ถ้ าปล่อยพอกไว้ ตั ้งแต่ต้นเทอม ยันปลายเทอม แล้ วมาอัดอ่าน
ทีเดียวก่อนสอบ มันจะไม่ทนั เอาหลายเรื่ อง หลายวิชา ถ้ าใครเคยเรียนอัดก่อนสอบคงรู้ดีว่า
อ่านบทแรกก็ยงั โออยู่ แต่พออ่านบทสอง ดันลืมบทแรก พออ่านบทสาม ดันลืมบทสอง ฯลฯ
แบบนี ้เรี ยกว่า ได้ หน้ าลืมหลัง จริงๆแล้ วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนอยู่นะว่า สมอง
ของคนเรา จะสามารถจดจาเรื่ องราวต่างๆได้ ดีโดยค่อยๆจดค่อยๆจาสะสมไปเรื่ อยๆ ถ้ ามา
พยามจดจาในระยะเวลาสั ้นๆมันจะไม่เข้ าหัว ขนาดไอน์สไตน์ฉลาดเป็ นกรด ก็ยงั จาเยอะๆใน
เวลาสั ้นๆไม่ไหวเลย
5. คนเรี ยนเก่ ง ลงมือทาโจทย์ แบบฝึ กหัด การบ้ าน
น้ องๆหลายคนมองข้ ามการทาโจทย์และแบบฝึ กหัดต่างๆไปโดยสิ ้นเชิง แล้ วกลับไปให้
ความสาคัญกับการเรี ยนเนื ้อหา หรือทฤษฎีตา่ งๆ หลายๆคนหนักข้ อ แบบฝึ กหัดข้ อแรกที่ได้ ทา
คือในห้ องสอบนัน่ เอง แล้ วมันจะทาได้ ยงั ไง พอออกมาจากห้ องสอบก็น ้าตาตกในทาไม่เป็ น เรา
ก็ต้องขยันทาแบบฝึ กหัดเยอะๆเข้ าไว้
6. คนเรี ยนเก่ ง ทา mindmap เรี ยนรู้ จากภาพใหญ่ ไปภาพเล็ก
มันจะง่ายกว่าเยอะมากถ้ าเรามองความสัมพันธ์ของเนื ้อหาทั ้งหมดโดยรวม ว่ามันเกี่ยวข้ องกับ
อะไร แล้ วมีหวั ข้ ออะไรบ้ าง แต่ละหัวข้ อเกี่ยวข้ องกันอย่างไร อย่างการทา mindmap นั ้นช่วยได้
มากๆ ที่สาคัญทาง่ายด้ วย ไม่ต้องคิดว่ามันเป็ นเรื่ องยาก แค่มีกระดาษกับปากกา ก็สามารถทา
เองได้ แล้ ว
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7. คนเรี ยนเก่ ง ทาสรุ ป/ช้ อตโน้ ตด้ วยตัวเอง
การทาสรุปหรื อช้ อตโน้ ตจะเป็ นเสมือนการทบทวนและสรุปเนื ้อหาด้ วยตัวเอง จะมีสรุปของ
เพื่อนที่เก่งๆก็ได้ แต่สาคัญคือ ให้ ทาเวอร์ ชนั ของตัวเองด้ วย (เขียนสรุปจากสรุปของเพื่อนก็ได้
นะ) แค่การทาก็เหมือนว่าได้ ทบทวนไปแล้ วรอบนึง ที่สาคัญคือ เมื่อตัวเองมาอ่านสรุปของ
ตัวเองแล้ วนั ้น มันจะจาได้ ชดั เจนมากกว่าการอ่านสรุปของคนอื่นมากๆ ยิ่งถ้ าเขียนสรุปด้ วย
ปากกาหลายสี วาดรุปน่ารักๆลงไป บางครัง้ ในห้ องสอบ จาได้ ด้วยแน่ะ ว่าตรงนี ้เราสรุปด้ วย
ปากกาสีอะไร วาดรูปอะไรลงไป
8. คนเรี ยนเก่ ง ติวเป็ นกลุ่มกับเพื่อน ผลัดกันถาม ผลัดกันตอบ
การอ่านคนเดียวบางครัง้ เราก็มองข้ ามเรื่ องสาคัญบางเรื่ องไป การจับกลุม่ กะเพื่อน ติว หรือ
ผลัดกันถามตอบ ก่อนสอบ จะทาให้ เราได้ ในส่วนที่เรามองข้ ามไป ถึงบางอ้ อหลายจุด บางครัง้
การจับกลุม่ ถามตอบก่อนเข้ าห้ องสอบไม่กี่ชวั่ โมงก็ทาให้ เราจาอะไรดีๆได้ มากกว่าที่คิดอีกนะ
9. มั่นใจในตัวเอง อย่ าคิดว่ าตัวเองไม่ เก่ งเรี ยนยังไงก็ไม่ ได้
ข้ อห้ ามที่สาคัญมากๆ ห้ ามคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้ วไม่สามารถทาได้ เด็ดขาด เด็กไม่เก่งก็มีวิธี
เรี ยนดีของเด็กไม่เก่งเหมือนกัน ท้ อได้ แต่ห้ามยอมแพ้ เด็ดขาด!
10. คนเรี ยนเก่ ง ดูแลตัวเอง กินให้ พอ นอนให้ พอ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ กินอิ่มนอนหลับ จะส่งผลให้ สมองปลอดโปร่งตามไปด้ วย พอสมอง
ปลอดโปร่ง จะแล่นมาก จาอะไรได้ ง่ายกว่า เร็วกว่า เยอะกว่า ไม่ลองไม่ร้ ูนะ
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