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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการให้ค าปรึกษาเล่มนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความสมบูรณ์ทางด้านทักษะ ความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ให้การปรึกษาใน
การท างานด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  ที่ผู้ให้การปรึกษาสามารถใช้
เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มนักศึกษา และปัญหาส่วนตัวท่ัวไป 
 การจัดท าคู่มือเล่มนี้  ได้รับความร่วมมือจากคณะท างานใน
หน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ ส านักงานรองอธิการบดี (ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์) 
ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะบริหารธุจกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบัญชี คณะ
ดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยนานาชาติ ส านักงาน
กิจการนักศึกษา ส านักงานการกีฬา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ให้ค าปรึกษา 
และส านักงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และ
คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ และข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างาน ตลอดจน
ได้ทบทวนองค์ความรู้ด้านการให้การปรึกษา อันจะส่งผลให้การดูแลนักศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
       
      ดร.จรรยา  พุคยาภรณ์ 
           รองอธิการบดี 
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1. อาจารย์ท่ีปรึกษาคือใคร 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาคือใคร คือ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้
เป็นผู้แนะน า แนะแนว และให้ค าปรึกษา นักศึกษากลุ่มหนึ่งในแต่ละปี
การศึกษา โดยให้ใช้กระบวนการหรือกรรมวิธีของการให้ค าปรึกษาเพื่อให้
นักศึกษารู้จักและเข้าใจตัวเองทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียน เรื่องส่วนตัว เรื่อง
สังคม และเรื่องงานอาชีพของแต่ละคนในอนาคต ซึ่งคาดหวังว่า อาจารย์ที่
ปรึกษาท่ีได้รับมอบหมายจะช่วยให้นักศึกษา รู้จักสังคม สิ่งแวดล้อม และรู้จัก
โลกได้อย่างกว้างขวาง จนสามารถท าให้เขาเหล่านั้น เข้าใจและรู้จักตัวเอง 
รู้จักคิด รู้วิธแีก้ปัญหา รู้จักเลือกและตัดสินใจได้อย่างฉลาดลงตัว และถูกต้อง
ในแต่ละสถานการณ์ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม อาจารย์ประจ าคณะทุก
คนจะได้รับส่วนแบ่งความรับผิดชอบโควตาจ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ของทุก
รายวิชาเอก และจะต้องติดตามดูแลนักศึกษารหัสที่ได้รับ ซึ่งถือเป็นนักศึกษา
ในสังกัดของตนตลอดไปทุกช้ันปีจนกระทั้งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
แล้วจึงย้อนกลับมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่ง หรือจะ
ได้รับมอบหมายให้การดูแลนักศึกษาในสาขาวิชาประจ าของอาจารย์แต่ละ
ท่าน โดยมีการแบ่งแยกตามรหัสประจ าตัวของนักศึกษาในแต่ละช้ันปี ใน
ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ก็อาจจะขอพบผู้มีปัญหา เดือนหนึ่งหรือสองเดือน
ค่อยหาเวลาพบทั้งกลุ่มเสียทีหนึ่ง ส่วนที่นักศึกษาที่มีปัญหาคนใดจะมาพบ
ตามตารางที่ก าหนดไว้ก็ให้เป็นไปตามตาราง ถามว่าการให้ค าปรึกษา
นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ควรจะเน้นให้ค าปรึกษาอะไรบ้าง ค าตอบ
น่าจะเป็น 4 หัวข้อหลักดังนี ้
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1. เรื่องของการศึกษาเล่าเรียน หรือท่ีเรียกว่าการเรียนการสอน 
2. เรื่องส่วนตัวของนักศึกษา 
3. เรื่องของสังคมที่นักศึกษาจะต้องประสบ 
4. เรื่องงานอาชีพเมื่อเขาศึกษาจบ หรืออาจจะจ าเป็นต้องหางาน

อาชีพท าเพื่อจุนเจือรายได้ในระหว่างก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็
เป็นได้ 

 

  นักศึกษาปีที่ 1-2 ควรเน้นการเรียนการสอน เรื่องส่วนตัว เรื่อง
สังคมและงานอาชีพตามล าดับ 
  นักศึกษาปีที่ 3 นักศึกษาได้รับทราบ รับรู้ ถึงวิธีการเรียนรู้มาก
พอสมควรแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาพึงหยิบเอาเรื่องส่วนตัว กับเรื่องสังคมมาเป็น
ปัจจัยเน้นเป็นล าดับแรกๆ (Priority) ส่วนเรื่องการเรียนรู้กับงานอาชีพเน้น
เป็นล าดับรองๆ 
 นักศึกษาปีที่ 4 น่าจะหยิบเอาเรื่องงานอาชีพควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้แล้วจึงเน้นเรื่องสังคม และเรื่องส่วนตัวเป็นล าดับ 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
1. มีความเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใจร้อน 
2. รับรู้ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว 
3. ส านึกในค่าของคน 
4. มีความรู้กว้างขวาง และทันต่อเหตุการณ ์
5. มีคุณธรรม และยดึถือจรรยาบรรณของอาจารย์ 
6. มีเวลา และเปดิโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบไดด้้วยความเต็มใจ 
7. มีเมตตา อบอุ่น เป็นมิตร 
8. มีเจตคติทางบวก 
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9. ให้ค าปรึกษาโดยปราศจากอคติทางด้านเช้ือชาติ และศาสนา 
10. ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและสถาบัน 

 

3. ทักษะพืน้ฐานในการให้การปรึกษา 
 กระบวนการให้การปรึกษาเน้นการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way 
Communication) ระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดี 
ยึดผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง และการดูแลทางด้านจิตใจ สิ่งที่จะเอื้อให้
การพูดคุยบรรลุถึงเป้าหมายขององค์ประกอบทั้งหมดที่ได้รวดเร็วและมี
ทิศทางชัดเจนขึ้น คือ การใช้ทักษะพื้นฐานซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารที่มี
ลักษณะเฉพาะและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแทนการ
สื่อสารในเชิงสังคม 
 ทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษาเอื้อให้เกิดการใส่ใจอารมณ์ และ
ความรู้สึก เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการจับและสะท้อนความรู้สึกเป็นต้น 
การฟังอย่างใส่ใจ เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้และเข้าใจผู้รับการปรึกษา 
(Empathy) และการให้ความส าคัญกับผู้รับการปรึกษา การสรุปความ เอื้อให้
การปรึกษามีทิศทาง และในระยะเวลาให้การปรึกษา การทวนซ้ า เอื้อให้ผู้ให้
และผู้รับการปรึกษาเข้าใจตรงกัน สื่อถึงความใส่ใจ และช่วยให้ผู้รับการ
ปรึกษาเปิดเผย หรืออยากเปิดเผยตนเองได้มากขึ้น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นส่วนส าคัญที่น าไปสู่กระบวนการปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นการเรียนรู้ท าความเข้าใจ และฝึกฝนการใช้ทักษะพื้นฐานจึงมี
ความส าคัญต่อกระบวนการปรึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
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ทักษะพื้นฐานการให้บริการ 
 การให้การปรึกษาเป็นการพูดคุยอย่างมีเป้าหมายของผู้ให้และผู้รับ
การปรึกษา โดยมีทักษะพื้นฐานการให้การปรึกษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร 
ซึ่งจะน ามาใช้ในจังหวะต่างๆ ที่เหมาะสมระหว่างการพูดคุยนั้น เพื่อให้
กระบวนการปรึกษามีความต่อเนื่อง มีขั้นตอน และมีทิศทางไม่สะเปะสะปะ 
หรือเปลี่ยนประเด็นไปเรื่อยๆ การใช้ทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วย
ให้การติดตามประเด็นปัญหา หรือการแกะรอยมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี
ศูนย์กลางการพูดคุยอยู่ที่ผู้รับการปรึกษา และท าให้ผู้รับการปรึกษาและการ
ปรึกษาเข้าสู่เป้าหมายได้รวดเร็วข้ึน เนื่องจากทักษะพื้นฐานจะเอื้อให้ผู้รับการ
ปรึกษา สามารถเปิดเผยเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกของตนได้อย่าง
ต่อเนื่อง สบายใจ และรวดเร็วกว่าการพูดคุยในเชิงสังคมทั่วไป อีกท้ังสามารถ
ช่วยลดปฏิกิริยาทางจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผู้รับการปรึกษาได้ 
 

ทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการให้การปรึกษา มีดังนี้ คือ  
1) การฟัง การที่ผู้ให้การปรึกษารบัฟังความคิด อารมณ์ ความรู้สึกในปัญหา
ของผู้รับการปรึกษา 

วัตถุประสงค์ 
  (1) เพื่อให้ผู้ รับการปรึกษาได้ระบายความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึกที่เป็นปัญหาและได้เรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถเข้าใจใน
สิ่งที่เป็นปัญหา ยอมรับ และแยกแยะความรู้สึกทั้งบวกและลบของตนเอง 
รวมทั้งมีการใช้ศักยภาพตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  (2) เพื่อให้ผู้ให้การปรึกษา สามารถจับประเด็นส าคัญใน
ปัญหาของผู้มารับการปรึกษา และแกะรอยตามปัญหาของผู้รับการปรึกษา 
  (3) เพื่อให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจ
ในปัญหาตรงกัน 
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แนวทางการใช้การฟัง 
 กา รฟั ง ถื อ ว่ า เ ป็ นก า รรั กษา  เ ป็ นก ารฟั ง แบบ  Two-way 
communication คือ ลักษณะการฟังอย่างใส่ใจ หมายถึง ตั้งใจฟังเนื้อหา
สาระ และอารมณ์ของผู้รับการปรึกษาท่ีแสดงออกมา 
 การฟังอย่างใส่ใจ (LADDER) คือ 
 L = LOOK มองประสานสายตา ตั้งใจฟัง มีสติ และพยายามจับ
ประเด็นส าคัญในปัญหาของผู้รับการปรึกษา 
 A = ASK ซักถามในจุดที่สงสัยในประเด็นปัญหา และแกะรอยตาม
ประเด็นปัญหาของผู้รับการปรึกษา 
 D = DON’T INTERRUPT ไม่แทรกหรือขัดจังหวะ ถ้าในกรณี
ผู้รับการปรึกษาพูดมากหรือวกวน ใช้การสรุปประเด็นปัญหาเป็นช่วงๆ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 D = DON’T CHANGE THE SUBJECT ไม่เปลี่ยนเรื่องคุย ให้
แกะรอยตามประเด็นปัญหาของผู้รับการปรึกษาไปแต่ละประเด็น ไม่เปลี่ยน
เรื่องไปมา 
 E = EMOTION ใส่ใจการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้รับการ
ปรึกษาท้ังที่เป็นถ้อยค าหรือไม่ก็ตาม (verbal และ nonverbal) 
 R = RESPONSE แสดงสีหน้า ท่าทางตอบสนอง 
 
 ผลที่เกิดจากการใช้การฟัง 
  (1) ถ้าผู้ให้การปรึกษาฟังมากเกินไป การให้การปรึกษาจะขาดการ
ร่วมกันหาแนวทางที่จะให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจในปัญหา สาเหตุ ความ
ต้องการ 
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  (2) ถ้าผู้ให้การปรึกษาฟังน้อยเกินไป และพูดมากจะเป็นการรวบรัด
เข้าสู่จุดหมายของการให้การปรึกษาอย่างรวดเร็ว ผู้รับการปรึกษาไม่มีโอกาส
ได้ระบายความคิด ความรู้สึก เป็นการตอบสนองผู้ให้การปรึกษามากกว่าผู้รับ
การปรึกษา 
  (3) เป็นวิธีการสื่อให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจว่า ผู้ให้การปรึกษาก าลัง
ใส่ใจ สนใจ และรับรู้ปัญหาเรื่องที่ผู้รับการปรึกษาก าลังพูด 
 

2) การสังเกต เป็นทักษะของลักษณะการใส่ใจ เพื่อรับรู้ในพฤติกรรมต่างๆ ที่
ผู้รับการปรึกษาได้แสดงออกมา ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตกิริยาท่าทาง ค าพูด 
ภาษาที่ใช้ รวมทั้งความขัดแย้งในค าพูดและความขัดแย้งระหว่างค าพูด 
ภาษาที่ใช้ รวมทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งความขัดแย้งในค าพูด และความ
ขัดแย้งระหว่างค าพูดกับพฤติกรรมที่แสดงออกมา การสังเกตเช่นนี้จะท าให้
ผู้ให้การปรึกษาได้เข้าใจถึงสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาล าบากใจยากต่อการบอกและ
สามารถเลือกใช้ทักษะในการให้การปรึกษาได้อย่างเหมาะสม 

แนวทางปฏิบัต ิ
(1) การสังเกต ผู้ให้การปรึกษาควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้ 

1.1 พฤติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแสดงอารมณ์หรือ
ความคิดที่มิใช่ค าพูด เช่น ท่าน่ัง สีหน้า น้ าเสียง การเคลื่อนไหว ฯลฯ 

1.2 ค าพูดและภาษาที่ใช้ สังเกตว่าผู้รับการปรึกษาพูด
เน้นถึงเรื่องราวหรือประเด็นใดเป็นส าคัญ ส าเนียงภาษาที่ใช้แสดง
ความรู้สึก หรือระดับอารมณ์อย่างไร เช่น “ฉันอยากฆ่าตัวตาย...
เบื่อโลก...ไม่มีใครเห็นใจ...อยู่ตัวคนเดียว ไร้ญาติ...ตายดีกว่า จะได้
หมดทุกข์” 
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1.3 ความขัดแย้ง 
- ความขัดแย้งในพฤติกรรมที่แสดงออกมา เช่น 

หัวเราะทั้งที่น้ าตาไหลอาบแก้มในเวลาเดียวกัน 
- ความขัดแย้งในค าพูด เช่น “ฉันมีชีวิตที่น่าเบื่อ

หน่าย วันๆ ไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทาง เดี่ยวไป
โน้น เดี่ยวมานี่ ไปต่างจังหวัด...ต่างประเทศ...
โอ๊ยเบื่อๆ แต่ก็ดีเหมือนนะ” 

- ความขัดแย้งระหว่างค าพูดและพฤติกรรม เช่น 
ค าพูด : “ไม่เสียใจหรอก เรื่องแคน่ี้” (น้ าเสยีงกระด้าง รมิฝปีากกดัสั่น กดัฟันพูด) 

ค าพูด : “ดีใจจังที่จะได้ไปเที่ยว...ฉลอง
ครบรอบวันแต่งงาน” (ท่าทางเฉย ดวงตาเศร้า 
ก้มหน้า หลบสายตา) 

1.4 ความสอดคล้องระหว่างค าพูดและพฤติกรรม เช่น 
ค าพูด : “ผมอดไม่ได้ที่จะคิดถึงคุณแม่ที่เสีย

ไป” (น้ าตาไหล) 
ค าพูด : “ผมดีใจที่ได้พบคุณในวันนี้” (ยิ้ม 

ท่าทางกระตือรือร้น) 
1.5 พฤติกรรมที่แสดงออกมาในระหว่างการนิ่งเงียบ ซึ่ง

ท าให้ผู้ให้การปรึกษาเข้าใจความหมายของการเงียบของผู้รับการ
ปรึกษาว่าเป็นไปในทางลบหรือทางบวก 
(2) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) โดยการแปลความหมาย

พฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้รับการปรึกษาแสดงออกมา ให้เป็นภาษาพูดตามความ
เหมาะสม เช่น 
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- ผู้รับการปรึกษา : “คุณคิดว่าคุณท าใจได้แล้ว แต่
น้ าเสียงและแววตาของคุณยังสะเทือนใจ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้” 

- ผู้รับการปรึกษา : “คุณยิ้มดูสบายใจขึ้นที่หาทาง
แก้ปัญหาได้” 

(3) การนิ่งเงียบเพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้รับรู้ถึงสิ่งที่ได้พูดหรือ
แสดงออกมา 

(4) สังเกตปฏิกิริยาของผู้รับการปรึกษาหลังจากที่ได้รับข้อมูล
ย้อนกลับ ในกรณีที่ข้อมูลนั้นถูกต้องหรือตรงประเด็นผู้รับการปรึกษา มักจะ
พูดต่อและขยายความในสิ่งเหล่านี้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ตรงประเด็นหรือผู้รับการ
ปรึกษายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยในเรื่องนั้นๆ เขาก็จะเงียบ 

ผลที่ได้รับ 
(1) เป็นวิธีแสดงความเข้าใจถึงความคิดและความรู้สึกของผู้รับการ

ปรึกษาอย่างลึกซึ้ง 
(2) ท าให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความไว้วางใจในผู้ให้การปรึกษามาก

ขึ้น 
(3) เปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาได้พูดต่อในสิ่งที่เป็นประเด็น

ส าคัญๆ 
 

3) การถาม หรือการต้ังค าถาม เป็นทักษะส าคัญในการให้โอกาสผู้รับการ
ปรึกษาได้บอกถึงความรู้สึก และเรื่องราวต่างๆ ท่ีต้องการจะปรึกษา เป็นการ
ช่วยให้การปรึกษาเข้าใจถึงปัญหาของผู้รับการปรึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจน
ผู้รับการปรึกษาได้ใช้เวลาคิดค านึงเข้าใจปัญหาของตนเอง 
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 ค าถามแบ่งออกเป็น 
 (1) ค าถามปิด เป็นการถามเพื่อทราบข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้รับ
การปรึกษา ซึ่งมีลักษณะคล้ายการสอบสวนและการซักถาม การถามลักษณะ
นี้จะได้ค าตอบเพียงสั้นๆ 
 (2) ค าถามเปิด เป็นค าถามที่ไม่ได้ก าหนดขอบเขตของค าตอบ ช่วย
ให้ผู้รับการปรึกษาได้มีโอกาสพูดถึงความคิด ความรู้สึก และสิ่งที่เป็นปัญหา
ตามความต้องการของตน การถามลักษณะนี้ผู้ตอบจะพูดอย่างเต็มที่และ
สะดวกใจ ท าให้ทราบเรื่องราวต่างๆ มากมาย 

แนวทางปฏิบัต ิ
โดยทั่วไปแล้วควรใช้ค าถามเปิดมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อให้

โอกาสผู้รับการปรึกษาได้ส ารวจถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองอย่าง
กว้างขวาง ค าถามนี้ยังมีประโยชน์ในแง่ที่ผู้รับการปรึกษาจะไม่รู้สึกร าคาญ
จากการถาม ส่วนค าถามปิดควรใช้ตามความจ าเป็นเมื่อต้องการทราบค าตอบ
เฉพาะ เพราะค าถามปิดไม่ค่อยเอื้อให้เกิดการเปิดเผยตนเอง ได้ข้อมูลน้อย 
และมักได้ค าตอบเพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

หมายเหตุ 
 การใช้ค าถามที่ขึ้นต้นด้วย “ท าไม” มักท าให้ผู้รับการปรึกษาเกิด
ความรู้สึกว่าตนเองได้ท าผิดอยู่ ซึ่ งอาจจะท าให้กระทบกระเทือนความ
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาได้ นอกจากนั้นการ
ใช้ค าถามลักษณะนี้ มักน าไปสู่การหาเหตุผลต่างๆ ซึ่งเหตุผลนั้นอาจมี
บางส่วนที่ไม่เป็นจริงได้ ดังนั้นค าถามว่า “ท าไม” จึงไม่ค่อยเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในระหว่างการปรึกษา 
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4) การเงียบ หรือการนิ่งเงียบ เป็นช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึกษาที่ไม่มี
การสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา การเงียบ
ระหว่างการปรึกษามี 2 ลักษณะ 
 (1) การเงียบที่ไม่มีเสียงใดๆ จากทั้งสองฝ่าย  เป็นการเงียบที่
แสดงให้เห็นว่าผู้พูดต้องการเวลาเพื่อคิดหรือแสดงความต้องการที่จะ
หลีกเลี่ยงการพูดถึงประเด็นนั้นๆ 
 (2) การเงียบท่ีมีเสียงบางอย่าง เช่น เสียงอืม.... เสียงพูดที่ขาดๆ 
หายๆ ตะกุกตะกัก ซึ่งแสดงถึงอารมณ์และอาการวิตกกังวล 
 หมายเหตุ การนิ่งเงียบนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางบวก และทาง
ลบ ดังนั้นในการปฏิบตัินั้นจะต้องพิจารณาว่าการเงียบท่ีเกดิขึ้นเป็นการเงียบ
ทางบวกหรือทางลบ 

1. การเงียบทางบวก เป็นการเงียบที่ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้
ความคิดได้ระบายความรู้สึกมากขึ้น 

(1) การเว้นจังหวะของการพูด ซึ่งอาจจะแสดงว่า ได้พูด
ถึงข้อคิดหรือประเด็นนั้นๆ จบแล้ว และก าลังคิดถึงเรื่องที่จะพูด
ต่อไป เช่น การเว้นจังหวะพูดหลังจากที่เข้าใจถึงสิ่งที่เป็นปัญหา
ของตนเองแล้วและก าลังคิดว่าจะท าอย่างไรต่อไป ในกรณีที่การ
เงียบสะท้อนถึงการใช้ความคิด ผู้ให้การปรึกษาไม่ควรรบกวนการ
เงียบนั้น การเว้นจังหวะการพูดนี้อาจจะแสดงว่า ผู้รับการปรึกษา
คิดอะไรไม่ออกหรือสับสนกับตนเอง ในกรณีเช่นนี้ผู้ให้การปรึกษา
ควรจะสรุปเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พูดไปแล้ว แล้วใช้ค าถามเปิด
เกี่ยวกับประเด็นนั้น 
 (2) การเงียบด้วยความรู้สึกเจ็บหรือเสียใจ ในขณะที่
ผู้รับการปรึกษาก าลังรู้สึกเจ็บและไม่พร้อมที่จะพูดหรือแสดง
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ความคิดหรือความรู้สึกของตนเอง ผู้ให้การปรึกษาไม่ควรเร่งหรือ
บังคับ แต่ควรให้ก าลังใจ ใช้การสะท้อนความรู้สึก หรือถามถึง
ความหมายของการเงียบซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาสามารถ
พูดต่อไป 

(3) การเงียบเพ่ือรอคอยให้ผู้ให้การปรึกษาพูดอะไร
บางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการให้ก าลังใจ การให้ข้อมูล หรือการ
วินิจฉัยปัญหาของตนเอง ในกรณีนี้ผู้ให้การปรึกษาอาจใช้ทักษะ
การตีความหรือค าถาม 
  (4) การเงียบเพ่ือคิด ผู้รับการปรึกษาอาจจะต้องการ
เวลาคิด และท าความเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ให้การปรึกษาได้พูดออกมา ใน
กรณีผู้ให้การปรึกษาไม่ควรรบกวน หรือขัดจังหวะของกระแส
ความคิดนั้น แต่ควรจะรอจนกระทั้งผู้รับการปรึกษาพร้อมที่จะพูดต่อไป 
 (5) การเงียบเพ่ือพักฟ้ืนจากความเหน็ดเหนื่อย 
หลังจากท่ีผู้รับการปรึกษาได้แสดงถึงสิ่งที่เป็นอารมณ์เป็นความรูส้กึ 
เช่นการร้องไห้ ช่วงเวลาที่เงียบเพื่อหยุดพัก ผู้ให้การปรึกษาควรให้
การยอมรับและใช้การเงียบในลักษณะที่แสดงถึงการรับรู้และเข้าใจ 
 

2. การเงียบทางลบ เป็นการเงียบที่แสดงถึงความขลาดอาย ความ
ไม่สบายใจ ความกล้ว การต่อต้าน หรือการปฏิเสธ โดยทั่วไปแล้วการเงียบ
ในช่วงระยะแรกของการปรึกษามักจะสะท้อนถึงความไม่สบายใจหรือสับสน 
ผู้ให้การปรึกษาควรให้การยอมรับและใช้ทักษะการให้ก าลังใจ 

(1) การเงียบที่แสดงถึงความไม่สบายใจ เช่นในกรณีที่
ผู้รับการปรึกษาไม่ได้สมัครใจมาด้วยตนเอง แต่มาเพราะถูกบังคับ 
หรือในกรณีผู้รับการปรึกษาท่ีไม่ได้เรียนระดับสูงและรู้สึกอาย หรือ
ขลาดกลัวต่อการสนทนากับนักวิชาชีพ ผู้ให้การปรึกษาควรพูดถึง



 

12 

เรื่องทั่วๆ ไป เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาคลายความวิตกกังวล จนกระ
ทั้งเขาสามารถค่อยๆ เล่าถึงเรื่องราวของตนเองได้ 

(2) การเงียบไม่อยากพูดเร่ืองตนเอง บางครั้งผู้รับการ
ปรึกษาใช้การเงียบเป็นการเล่นเกมหรือเป็นกลวิธีเพื่อดูว่าใครควร
จะเป็นฝ่ายพูดก่อน ในกรณีนี้ ควรพูดถึงข้อตกลงการบริการในการ
ให้การปรึกษาโดยเฉพาะเรื่องการรักษาความลับ และบทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย หรือพูดถึงเรื่องทั่วๆ ไป และการให้
ก าลังใจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการให้การปรึกษา 

 ผลที่ได้รับ 
 การที่ผู้ให้การปรึกษาใช้การเงียบบวกจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรึกษาดังต่อไปนี้ 
  (1) การเงียบในการให้ค าปรึกษาจะเกิดผลก็ต่อเมื่อผู้ให้การ
ปรึกษาใช้การเงียบโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เช่น เพื่อท าให้จังหวะในการให้
ค าปรึกษาสงบลง หรือให้เวลาผู้รับการปรึกษาได้คิด 
  (2) เป็นการแสดงถึงความเข้าใจที่มีต่อผู้รับการปรึกษา โดย
แสดงให้เห็นว่าเข้าใจในพฤติกรรมของเขา 

(3) เป็นการเน้นความสนใจอยู่ท่ีผู้รับการปรึกษา ให้เกียรติเขา 
ให้เวลาคิด และช่วยเขาให้รับผิดชอบในกระบวนการปรึกษา 
  (4) การเงียบเป็นวิธีหน่ึงในการให้โอกาสและให้ก าลังใจแก่ผู้รับการ
ปรึกษาเพื่อให้เขาได้พูด 

หมายเหตุ 
 ถ้าผู้ให้การปรึกษาใช้การเงียบเพราะไม่รู้หรือนึกไม่ออกว่าจะพูด
หรือถามอะไรต่อไป จะเป็นการไม่เอื้ออ านวยต่อกระบวนการให้การปรึกษา 
และแสดงว่าผู้ให้การปรึกษาขาดสมรรถภาพในการให้การปรึกษา 



 

13 

 ในกรณีที่ผู้ให้การปรึกษาพูดหรือลดความรู้สึกอึดอัดที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเงียบ จะท าให้ผู้รับการปรึกษายิ่งเงียบในทางลบมากขึ้น และรู้สึก
รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการปรึกษาน้อยลง 
 

5) การทวนซ้ า เป็นการพูดในสิ่งท่ีผู้รับการปรึกษาได้บอกเล่าอีกครั้งหนึ่งดดย
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในแง่ของภาษาหรือความรู้สึกท่ีแสดงออกมาเพื่อ 
 (1) ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจชัดเจนขึ้นในสิ่งที่เขาต้องการปรึกษา 
 (2) เป็นวิธีการที่จะสื่อถึงความใส่ใจความเข้าใจของผู้ให้การปรึกษา
ที่มีต่อผู้รับการปรึกษา ท าให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นที่
เข้าใจ เป็นที่ยอมรับ เกิดความอบอุ่นใจ 
 (3) ช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเปิดเผยตนเองมากข้ึนและพูดต่อไป 
 (4) เป็นการตรวจสอบว่าสิ่งท่ีผู้ให้การปรึกษาได้ยินนั้นถูกต้องหรือไม่ 

การทวนซ้ าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
  (1) ทวนซ้ าอยา่งเดียวกบัสิ่งทีผู่้รบัการปรึกษาพูด เป็นการทวนซ้ าทุกค า 
  (2) ทวนซ้ าแบบเปลี่ยนหรือเพิ่มสรรพนามของผู้รับการปรึกษาด้วย 
  (3) ทวนซ้ าเฉพาะประเด็นท่ีส าคญัเพียงส่วนเดยีว 
  (4) ทวนซ้ าแบบสรุป 

แนวทางปฏิบัต ิ
  (1) ผู้ให้การปรึกษาจะทวนซ้ าหรือให้ข้อมูลย้อนกลับเฉพาะ
สาระส าคัญที่ผู้รับการปรึกษาสื่อออกมาเท่านั้นและหลีกเลี่ยงทีจ่ะเพิม่เตมิความคดิเหน็ของ
ผู้ให้การปรึกษาเอง 
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  (2) ในขณะที่ผู้รับการปรึกษาก าลังแสดงความคิดเห็นและ
ความรู้สึก ผู้ให้การปรึกษาควรแทรกค าพูดที่เป็นการทวนซ้ าเฉพาะส่วนส าคัญ
สั้นๆ ถึงสิ่งที่รับรู้ก็ได้ 
  (3) การทวนซ้ าอาจจะรวมเอาความรู้สึกเข้าไปด้วยก็ได้ ถ้า
ความรู้สึกนั้นเป็นสาระส าคัญของผู้รับการปรึกษา 

(4) การทวนซ้ าตลอดเวลาจะท าให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกอึดอัด 
ไม่แน่ใจในความสามารถของผู้ให้การปรึกษา ฉะนั้นจึงอาจใช้ลักษณะการ
ทวนซ้ าแบบต่างๆ สลับกันไปในการสนทนา 
  (5) ถ้าผู้ให้การปรึกษาทวนซ้ าอย่างถูกต้อง ผู้รับการปรึกษาก็
จะตอบสนองด้วยการพยักหน้าหรือการตอบรับ และบ่อยครั้งก็จะพูดต่อ หรือ
ขยายความในสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาไม่มีปฏิกิริยา
ตอบสนอง ผู้ให้การปรึกษาอาจจะถามด้วยค าถามเปิดโดยการรวบรวมเรื่อง
ส าคัญๆ ท่ีทวนซ้ ามาเป็นค าถาม 

ผลที่ได้รับ 
  (1) จูงใจให้ผู้รับการปรึกษาพูดต่อ อยากจะพูดต่อ 
  (2) ตรวจสอบผู้ให้การปรึกษาเข้าใจในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษา
บอกถูกต้องหรือไม่ 
  (3) ท าให้ผู้รับการปรึกษาชัดเจนในสิ่งท่ีพูดมากขึ้น 
  (4) ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาพูดเยอะ จะเป็นการช่วยให้ผู้รับ
การปรึกษาไม่เล่าซ้ าในสิ่งที่พูดมาแล้ว ซึ่งท าให้กระบวนการให้การปรึกษามี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน 
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6) การสะทอ้นความรู้สึก เป็นการรับรูค้วามรูส้ึกและอารมณต์่างๆ ที่ผู้รับ
การปรึกษาได้แสดงออกมาไม่ว่าดว้ยวาจา หรือกิริยาท่าทาง และเปน็การให้
ข้อมูลย้อนกลับอยา่งชัดเจนด้วยภาษาพูดให้ผู้รับการปรึกษาไดร้ับฟัง เพื่อช่วย
ให้ผู้รับการปรึกษาเกดิความเข้าใจในสิ่งท่ีเป็นปัญหาที่แท้จริงของตนเอง 
เนื่องจากปัญหาของผู้รับการปรึกษาน้ันมักเกิดจากความรูส้ึกท่ีมีต่อ
ประสบการณ์ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่ การสะท้อนความรูส้ึกจะช่วยขยายขอบเขต
ในการมองสภาพการณ์ของตนเองได้ชัดเจนและเป็นจริงมากข้ึน 
 แนวทางปฏิบัต ิ
  (1) พยายามสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งลักษณะค าพูด 
น้ าเสียง และหาจังหวะที่สะท้อนความรู้สึก 
  (2) หาค าศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ตรงกับความรู้สึกของเขา
มากที่สุด เพื่อสามารถสื่อความรู้สึกได้อย่างชัดเจน โดยใช้ภาษาง่ายๆ 
  (3) ไม่ควรใช้ค าว่า “รู้สึก” บ่อยครั้งและไม่ใช้ค าศัพท์ที่
เกี่ยวกับความรู้สึกซ้ าๆ ควรหาวิธีเปลี่ยนลักษณะค าพูดที่ไม่ซ้ าซาก 
  (4) การใช้ทักษะนี้ต้องท าในทันทีที่ผู้รับการปรึกษาแสดง
ความรู้สึกของเขาออกมา เพื่อให้เขาได้รับรู้ตนเองอย่างชัดเจนและเป็นจริง 

ผลที่ได้รับ 
  (1) ช่วยลดความรู้สึกต่อปัญหา ซึ่งมีผลท าให้ผู้รับการปรึกษา
มองสภาพการณ์ต่างๆ อย่างเป็นจริงมากขึ้น 
  (2) ผู้รับการปรึกษาจะเกิดความไว้วางใจผู้ให้การปรึกษา 
เนื่องจากรู้สึกว่าผู้ให้การปรึกษาเข้าใจในปัญหาของตนเอง 
  (3) ผู้รับการปรึกษากล้าเปิดเผยตนเอง สามารถรับผิดชอบ
ตนเอง มีอิสระในการเลือกสิ่งที่พึงพอใจ ท าให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข 
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7) การสรุปความ เป็นการรวบรวมสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในระหว่างการให้การ
ปรึกษา หรือเมื่อยุติการให้การปรึกษา โดยใช้ค าพูดสั้นๆ ให้ได้ใจความส าคัญ
ทั้งหมด ซึ่งจะมีการสรุปเนื้อหา ความรู้สึกและกระบวนการให้การปรึกษา 
 แนวทางปฏิบัต ิ
  (1) ในกรณีที่ผู้รับการปรึกษาพูดยาว ผู้ให้การปรึกษาสมควรที่
จะสรุปเนื้อหา และความรู้สึกส าคัญที่ผู้รับการปรึกษาได้แสดงออกมาเพื่อให้
การปรึกษาเป็นไปในทางที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน สามารถจับประเด็นส าคัญได้ 
  (2) ทุกครั้งท่ีมีการปรึกษาเกิดขึ้น ก่อนจบการปรึกษาต้องมีการสรุป
ประเด็นต่างๆ  ในการปรึกษา 
  (3) เมื่อมีการปรึกษาหลายครั้ง ก่อนเริ่มกระบวนการให้การ
ปรึกษาในครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป ผู้ให้การปรึกษาอาจจะสรุปสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในครั้งก่อน 
  (4) ในกรณีที่การปรึกษาใช้เวลามากกว่าหนึ่งครั้ง ในครั้ง
สุดท้ายควรจะสรุปสิ่งต่างๆ ทั้งหมดของการปรึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรก
จนถึงครั้งสุดท้าย 

 

ผลที่ได้รับ 
  (1) ท าให้ผู้รับการปรึกษามีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ที่ได้
พูดออกมาแล้ว 
  (2) ท าให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกว่าการปรึกษานี้ได้ผลและมี
ประโยชน์ เนื่องจากการสรุปช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนขึ้น 
  (3) การสรุปครั้งสุดท้ายเป็นการย้ าประเด็นส าคัญๆ ซึ่งจะมีผล
ต่อกระบวนการคิดของผู้รับการปรึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการปรึกษา 
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4. เทคนิดการให้ค าปรึกษา 
4.1 ดูสิ่งที่เราพดู 
- อย่าชมเฉพาะสิ่งที่ท าส าเรจ็ แต่ใหช้มความพยายาม 
- ชมอย่างซื่อตรง 

4.2 เป็นตัวอย่างที่ด ี
4.3 ช่วยแก้ไขความเชื่อหรือความคิดทีไ่ม่ถูกต้อง 
4.4 ยอมรับในศักยภาพของนักศึกษา 
4.5 มีความคาดหวังท่ีเหมาะสม 
4.6 รักอย่างไมม่ีเง่ือนไข 
4.7 หลีกเลี่ยงการต าหนิท่ีท าให้นักศึกษาเกิดความอับอาย 
4.8  ปล่อยให้นักศึกษาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองบ้าง 
4.9  ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มากขึ้น 
4.10  ท าให้บ้าน (มหาวิทยาลัย) เป็นสถานท่ีที่ปลอดภัยและพึ่งพิงได ้
4.11  ยอมรับว่านักศึกษาทุกคนมีความสามารถต่างกัน 
4.12  สร้างบรรยากาศท่ีดีในห้องเรียน 
4.13  รับฟังความรู้สึกของนักศึกษา 
4.14  มีความเช่ือมั่นในตัวนักศึกษา 
4.15  ช่วยให้นักศึกษาเอาชนะจุดอ่อนของตน 
4.16  ช่วยให้นักศึกษามีความสัมพันธ์ทีด่ีกับเพื่อน 
4.17  มีวิธีการที่เหมาะสมเมื่อนักศึกษาท าผิด 
4.18  มีกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาค้นพบศักยภาพของตนเอง 
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5. ระบบการจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การให้ค าปรึกษา 

คณะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

1. คณะบริหารธุจกจิ 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

3. คณะนติิศาสตร ์

4. คณะเศรษฐศาสตร ์

5. คณะนิเทศศาสตร ์

6. คณะศลิปศาสตร ์

7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

8. คณะบญัช ี

9. คณะดิจิทัลมเีดีย 

10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. วิทยาลัยนานาชาต ิ

1. ส านักงานกิจการนักศึกษา 

2. ส านักงานกีฬา 

3. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

4. ศูนย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
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แก้ไขปัญหาได ้

แก้ไขปัญหาไม่ได ้

แก้ไขปัญหาได ้

การจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษามหาวิทยาลัยศรีปทุม : คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรกึษา 

ผช.คณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา/
ฝ่ายวิชาการ 

 

เร่ิมต้น 

รายงานผลต่อคณะทราบ และบันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

จบงาน 
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แก้ไขปัญหาไม่ได ้

แก้ไขปัญหาได ้

แก้ไขปัญหาได ้ แก้ไขปัญหาไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาร่วมกันระหวา่งคณะ (อาจารยท์ี่
ปรึกษาและ/หรือผช.คณบดีและ/หรือคณบดี) 

และ/หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและแนะแนว  
นักศึกษาและ/หรือผู้ปกครอง 

ผช.คณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา/
ฝ่ายวิชาการ 

 

คณะรับไปดูแลต่อ ส่งต่อหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

รายงานผลต่อคณะทราบ และบันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

จบงาน 



 

21 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา : คณะ 
 

ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

1. นักศึกษา เข้าพบอาจารย์ที่

ปรึกษา หรือส่งค าร้อง ONLINE  

 

 
 
 
 

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา  
            1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ไขปญัหา
ให้กับนักศึกษาได้ บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้
ค าปรึกษา/ SCMS 

            1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาไมส่ามารถแก้ไข

ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ส่งต่อเรื่องไปยังผู้ช่วย

คณบด ี

                    1.2.1 เรื่องวิชาการส่งต่อให้กับ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
                    1.2.2 เรื่องส่วนตัวของนักศึกษาส่ง
ต่อให้กับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษาพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผช.วิชาการ/กิจการ
นักศึกษา 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

เริ่มต้น 

แก้ปัญหาไม่ได้ 

แก้ปัญหาได้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาน านักศึกษา

เข้าพบผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการหรือฝา่ยกิจการ

นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา 

            2.1 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการหรือฝ่าย

กิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษาสามารถแก้ไข

ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ บันทึกผลลงในแบบฟอร์ม

การให้ค าปรึกษา/SCMS 

            2.2 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการหรือฝ่าย

กิจการนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษาไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได ้

ผช.วิชาการ/
กิจการนักศึกษา 

 

ผช.วิชาการ/กิจการ
นักศึกษาและอาจารย์ที่

ปรึกษาไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ 

 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

แก้ปัญหาได้ 

แก้ปัญหาไม่ได้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

3. คณะจัดประชุมเพื่อพิจารณา

ร่วมกันระหว่างคณะ (อาจารย์ที่

ปรึกษา และ/หรือ ผช.คณบดี 

และ/หรือคณบดี) และ/หรือ ศูนย์

ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ แ น ะ แ น ว 

นักศึกษา และ/หรือผู้ปกครอง 

เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา 

 

                     - อาจารย์ที่ปรึกษาเรียนคณบดี
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือพิจารณาจัดการประชุม

ร่วมกันเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 

 

3. คณะจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะ 

(อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ ผช.คณบดี และ/หรือ

คณบดี) และ/หรือ ศูนย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนว 

นักศึกษา และ/หรือผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหา  

พิจารณาจัดการประชุม
ร่วมกันเพื่อหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้กับ

นักศึกษา 

คณะรับไปดูแลต่อ ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

แก้ปัญหาได้ แก้ปัญหาไม่ได้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

4 .  ค ณ ะ  ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่

เกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อ อาจารย์ที่

ปรึกษาติดตาม และรายงานผล

ต่อคณะทราบ พร้อมบันทึกผล

ปัญหา และแนวทางการแก้ไข

ปัญหาลงในแบบฟอร์มการให้

ค าปรึกษา/SCMS 

       3.1 ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ คณะรับไปดูแลต่อ  

      3.2 ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้  ท าการส่ งต่อไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมติดตามการแก้ไข

ปัญหาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

     4. คณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไข

ปัญหาของนักศึกษาได้แล้ว คณะ (อาจารย์ที่ปรึกษา) 

รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมบันทึกผลลง

ในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS  

รายงานผลต่อคณะทราบ และบันทึกลง
ในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

จบงาน 

คณะรับไป
ดูแลต่อ 

 

ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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การจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษามหาวิทยาลัยศรีปทุม : ศูนย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

ประชาสัมพันธโ์ดยใช้แผ่นพบั, Internet, Rollup, ธงญี่ปุ่น ฯลฯ 

พบนักศึกษา 

นักศึกษามาพบเอง/คณะส่งมา/อาจารยส์่งมา Hotline/E-mail/MSN 

ให้ค าปรึกษา และบันทกึข้อมูล 

นัดมาพบ ซักถามข้อมูล 

แก้ไขได้ สิ้นสุด 
บันทึกลงในแบบ 

ฟอร์มการให ้
ค าปรึกษา 
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ซักถามข้อมูล 

พิจารณาใช้แบบทดสอบ 

 

ใช้แบบทดสอบ 

พิจารณาส่งต่อ 

 

ไม่ส่ง บันทึกผล 

ส่งติดต่อผู้ปกครอง 
ให้ข้อมูลสถานที่ส่งต่อ 

ติดตามประเมินผล 

รายงานเสนอต่อผู้บริหาร  
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าสถิติประจ าภาค
การศึกษา 

จบงาน 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา : ศูนย์ให้ค าปรึกษาและแนะแนว 
 

ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 
1. นักศึกษาอ่าน ติดตามตามสื่อตา่งๆ 
ที่ทางศูนย์ท าประชาสัมพันธ์ 
 

2. นักศึกษาขอค าปรึกษาไดโ้ดย 

    2.1 นักศึกษามาพบเอง หรือ คณะ/

อาจารยส์ง่มา ใหด้ าเนินการในขั้นต่อไป 

    2.2 นักศึกษาใช้โทรศัพทส์ายดว่น 

(Hot-line) หรือ E-mail หรือ MSN 
 

 1. ท าประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี ้ท า

ป้ายประกาศติดสถานทีต่่างๆ /ท าแผน่พับแจก

นักศึกษา/ท าเว็ปไซต์แนะน าศูนยฯ์ 

2. อาจารย์ให้บริการการให้ค าปรึกษาโดย  

    2.1 นักศึกษามาพบเอง หรืออาจารย์ส่งมา ให้

ด าเนินการในขั้นตอไป  

    2.2 นักศึกษาใช้โทรศัพท์สายด่วน (Hot-line) 

หรือ E-mail  หรือ MSN อาจารย์ให้ค าปรึกษา

และบันทึกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการให้

ค าปรึกษา แต่ในบางรายที่นักศึกษายังมีข้อสงสัย

อยูอ่าจารย์จะนัดใหน้ักศึกษาไปพบท่ีศูนย์ฯ 

เริ่มต้น 

ประชาสัมพันธ์โดยใช้แผ่นพับ, Internet, 
Rollup, ธงญ่ีปุ่น ฯลฯ 

พบนักศึกษา 

นักศึกษามาพบ
หรือ คณะ/

อาจารย์ส่งมา 

Hot-line 
E-mail/MSN 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

3. นักศึกษาไปขอรับค าปรึกษาที่ศูนย์ฯ

โดยตรง 

    นักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ศูนย์ฯ ตามนัด

ในกรณีที่การให้ค าปรึกษายังไม่สมบูรณ์ 
 
4. นักศึกษาท าแบบทดสอบภายใต้การดูแล
จากอาจารย์ 
 
 
 

 
 

3. ซักถามข้อมูลเบื้องตนจากนักศึกษาที่ไป
พบโดยตรงท่ีศูนย์ฯ เพื่อทราบภูมหิลังของ

นักศึกษา 

    กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพือ่ใช้

ประกอบในการใหค้ าปรึกษา อาจซักถาม

จากอาจารยท์ี่ปรึกษาหรือผูป้กครอง 

4. พิจารณาใช้แบบทดสอบที่เกีย่วของเมื่อ

อาจารยป์ระจ าศูนย์ฯ พูดคุยแล้วยงัไม่

สามารถแกปั้ญหาได้ และตอ้งค้นหาขอ้เท็จ

จริงเพิ่มเติม 

 

ซักถามข้อมูล 

พิจารณาใช้
แบบทดสอบ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

5. นักศึกษาท าแบบทดสอบ 

 

6. นักศึกษาที่ต้องได้รับการแก้ไขจาก

ผู้ เ ช่ียวชาญหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

รับทราบการปฏิบัติตัวเพื่อให้อาการดีขึ้น 
 

      4.1 กรณีไม่ ใช้แบบทดสอบ อาจารย์

ประจ าศูนย์ด าเนินการให้ค าปรึกษาและ

บันทึกผลลงในแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
    4.2 กรณีใ ช้ แบบทดสอบ อาจารย์
ประจ าศูนย์ฯ ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

 

5. ด าเนินการใช้แบบทดสอบกับนักศึกษา 

 

6. พิจารณาส่งต่อเมื่อผลวิเคราะห์จาก

แบบทดสอบพบว่านักศึกษาต้องได้รับการ

แก้ไขจากผู้เช่ียวชาญและ/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวของ เช่น โรงพยาบาลคลินิก เป็นต้น 

ใช้แบบทดสอบ 

พิจารณาส่งต่อ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

    6.1 ผู้ปกครองของนักศึกษารับทราบ

ข้อมูลและการปฏิบัติตัวกับนักศึกษา 
    6.2  ผู้ปกครองเป็นผู้ตัดสินใจในการ
ส่งนักศึกษาไปรักษาต่อ 
 

7. นักศึกษาหรือผู้ปกครองแจ้ง

ผลการรักษาให้ให้ตัวให้ทราบเป็นระยะๆ 
 

     6.1 ติดต่อผู้ปกครอง และพูดคุยให้ เข้าใจ

เกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา 

    6.2 กรณีไม่ส่ งต่อ อาจารย์ประจ าศูนย์ฯ

ด าเนินการให้ค าปรึกษาและบันทึกผลลงใน

แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา ถ้านักศึกษาบาง
รายต้องไปพบอาจารย์ที่ศูนย์ฯมากกว่า 1 ครั้ง

เพื่อแก้ไขปัญหา อาจารย์ผู้ให้ค าปรึกษาต้อง

บันทึกในแบบบันทึกการให้ค าปรึกษารายกรณี 

7. ด าเนินการติดตามผลหลังจากส่งนักศึกษา

ไปรักษา และบันทึกผลลงในแบบบันทึกการให้

ค าปรึกษา   

พิจารณาส่งต่อ 

ให้ค าปรึกษาและ
บันทึกผล 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

8. อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยกิจการ

นักศึกษาคณะนั้นๆ ให้ข้อมูลนักศึกษา

เพิ่มเติมเพื่อประกอบการรักษาตัว 

    อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยกิจการ

คณ ะนั้ น ๆ  รั บท ร าบ ดู แ ลติ ด ต า ม

ช่วยเหลือนักศึกษา 

 
9. ผู้ที่ เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น าไปใช้ในการวางแผน 

 8. จัดท ารายงานการให้ค าปรึกษาเสนอผู้บริหาร

ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องส่งนักศึกษาไปรักษา

ภายนอกจะประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา

หรือผู้ช่วยกิจการนักศึกษาของคณะนั้นๆ เพื่อ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งเรื่องราวนักศึกษาด้วย

วาจาเทา่ที่จ าเปน็ให้ทราบเพื่อจะได้ช่วยกันดูแล

และช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป 

9. สรุปจ านวนผูม้าขอค าปรึกษาทกุภาค

การศึกษา โดยจ าแนกตามประเภทของปัญหา

เพื่อเสนอผูบ้ริหาร 

รายงานเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าสถิติประจ าภาค
การศึกษา 

จบงาน 
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แก้ไขปัญหาได ้

แก้ไขปัญหาไม่ได ้

แก้ไขปัญหาได ้

การจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษามหาวิทยาลัยศรีปทุม : ส านักงานการกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาทุนพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

เรียนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนกังำนกำรกีฬำทรำบ 

เร่ิมต้น 

รายงานผลต่อรองอธกิารบดีทราบ และบันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

จบงาน 
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แก้ไขปัญหาไม่ได ้

แก้ไขปัญหาได ้

แก้ไขปัญหาได ้แก้ไขปัญหาไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาร่วมกันระหวา่งส านักงานการกฬีา 
(อาจารย์ที่ปรึกษากีฬาและ/หรือผูอ้ านวยการ)  

นักศึกษาทุนกีฬาและ/หรือผู้ปกครอง/ผู้
ฝึกสอน 

เรียนผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนกังำนกำรกีฬำทรำบ 

 

ส่งต่อหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

รายงานผลต่อรองอธกิารบดีทราบ และบันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

จบงาน 



 

34 

ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา : ส านักงานการกีฬา 
 

ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

1. นักศึกษาทุนกีฬาเข้าพบอาจารย์ที่

ปรึกษา  

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา  
    1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับนักศึกษาทุนกีฬาได้ บันทึกลงใน
แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาไมส่ามารถแก้ไขปัญหา

ให้กับนักศึกษาทุนกีฬาได้ส่งต่อเรือ่งไปยัง

ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาทราบ 

 

 

 

 

นักศึกษาทุนพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผอ.ส านักงานการ
กีฬา 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

เริ่มต้น 

แก้ปัญหาได้ 

แก้ปัญหาไม่ได้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาน านักศึกษาทุนกีฬา
เข้าพบผู้อ านวยการส านักงานการกีฬา 

 
2. ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬา และอาจารย์ 

ที่ปรึกษาร่วมให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทุนกีฬา 

    2.1 ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬา และ

อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ

นักศึกษาทุนกีฬาได้ บันทึกผลลงในแบบฟอร์ม

การให้ค าปรึกษา/SCMS 
    2.2 ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
นักศึกษาทุนกีฬาได้ ผู้อ านวยการส านักงานการ
กีฬาพิจารณาจัดการประชุมร่วมกันเพื่อหา
วิธีการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาทุนกีฬา 

ผอ.ส านักงาน
การกีฬา 

 

พิจารณาจัดการประชุม
ร่วมกันเพื่อหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้กับ

นักศึกษา 

 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

แก้ปัญหาได้ 

แก้ปัญหาไม่ได้ 
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แก้ปัญหาได้ 

 

ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 
3. ส านักงานการกีฬาจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาร่วมกันระหว่างส านักงานการ
กีฬา (อาจารย์ที่ปรึกษากีฬาและ/หรือ
ผู้อ านวยการ) และ/หรือ นักศึกษาทุน
กีฬา/ผู้ปกครอง/ผูฝ้ึกสอน เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 

 3. ส านักงานการกีฬาจัดประชุมเพื่อพิจารณา
ร่วมกันระหว่างส านักงานการกีฬา (อาจารย์ที่
ปรึกษากีฬาและ/หรือผู้อ านวยการ) และ/หรือ 
นักศึกษาทุนกีฬา/ผู้ปกครอง/ผูฝ้ึกสอน เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปญัหา 
      3.1 ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน
สามารถแก้ไขปัญหาได้ บันทึกผลลงใน
แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 
      3.2 ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท าการส่งต่อไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม
ติดตามการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

พิจารณาจัดการประชุม
ร่วมกันเพื่อหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้กับ

นักศึกษา 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาไม่ได้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและรายงานผล
ต่อรองอธิการบดีทราบ พร้อมบันทึกผล
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปญัหาลง
ในแบบฟอร์ม/SCMS 

      4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไข

ปัญหาของนักศึกษาได้แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษา

รับทราบแนวทางการแกไ้ขปัญหาพร้อมบันทึก

ผลลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

 

 

 

 

รายงานผลต่อรองอธิการบดีทราบ และบันทึก
ลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

จบงาน 

ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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แก้ไขปัญหาได ้

แก้ไขปัญหาไม่ได ้

แก้ไขปัญหาได ้

การจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษามหาวิทยาลัยศรีปทุม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

เรียนผู้อ ำนวยกำร 

ศนูย์ศลิปวฒันธรรมทรำบ 

เร่ิมต้น 

รายงานผลต่อรองอธกิารบดีทราบ และบันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

จบงาน 



 

39 

แก้ไขปัญหาไม่ได ้

แก้ไขปัญหาได ้

แก้ไขปัญหาได ้ แก้ไขปัญหาไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาร่วมกันระหวา่งศุนย์ศิลปวัฒนธรรม 
(อาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรอืผู้อ านวยการ)  

นักศึกษาทุนฯ และ/หรือผู้ปกครอง/คณะกรรมการ

พิจารณาประเมินผลงานนักศึกษาทุนฯ 

เรียนผู้อ ำนวยกำร 

ศนูย์ศลิปวฒันธรรมทรำบ 

 

ส่งต่อหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

รายงานผลต่อรองอธกิารบดีทราบ และบันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 
จบงาน 
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ขั้นตอนการจัดการความรู้ด้านการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 

ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

1. นักศึกษาทุนฯเข้าพบอาจารย์ที่

ปรึกษา  
 

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา  
    1.1 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับนักศึกษาทุนได้ บันทึกลงในแบบฟอร์ม
การให้ค าปรึกษา/ SCMS 

    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ทุ น ไ ด้ ส่ ง ต่ อ เ รื่ อ ง ไ ป ยั ง

ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทราบ 

 

 

 

นักศึกษาทุนพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ผอ.ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

เริ่มต้น 

แก้ปัญหาได้ 

แก้ปัญหาไมไ่ด้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาน านักศึกษาทนุเข้า

พบผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 

 
2. ผู้อ านวยการศูนย์ศลิปวัฒนธรรม และอาจารย์

ที่ปรึกษาร่วมให้ค าปรึกษาแก่นักศกึษาทุน 

    2.1 ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ

อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ไขปญัหาให้กับ

นักศึกษาทุนได้ บันทึกผลลงในแบบฟอร์มการให้

ค าปรึกษา/SCMS 

 

 

 

เรียนผอ.ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

แก้ปัญหาได้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2.2 ผู้อ านวยการศูนยศ์ิลปวัฒนธรรม และ

อาจารย์ที่ปรึกษาไมส่ามารถแก้ไขปัญหาให้กับ

นักศึกษาทุนฯได ้ผู้อ านวยการศูนย์

ศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการพิจารณา

ประเมินผลงานนักศึกษาทุน และผู้เกี่ยวข้อง

พิจารณาจัดการประชุมร่วมกันเพือ่หาวิธีการ

แก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาทุน 

 

ผอ.ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

พิจารณาจัดการประชุม
ร่วมกันเพื่อหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้กับ

นักศึกษา 

 

แก้ปัญหาไม่ได้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 
3. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาร่วมกันระหว่างศูนย์
ศิลปวฒันธรรม (อาจารย์ที่ปรึกษาและ/
หรือผู้อ านวยการ) และ/หรือ นักศกึษา
ทุน/ผู้ปกครอง/คณะกรรมการพิจารณา
ประเมินผลงานนักศึกษาทุน เพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปญัหา 
 

 3. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดประชุมเพื่อพิจารณา
ร่วมกันระหว่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์ที่
ปรึกษาและ/หรือผู้อ านวยการ) และ/หรือ 
นักศึกษาทุน/ผู้ปกครอง/ผูฝ้ึกสอน เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 

    3.1 ในที่ประชุมเพื่อพิจารณารว่มกันสามารถ

แก้ไขปัญหาได้ บันทึกผลลงในแบบฟอร์มการให้

ค าปรึกษา/SCMS 

    3.2 ในที่ประชุมเพื่อพิจารณารว่มกันไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้ ท าการส่งต่อไปยัง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วม

ติดตามการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

พิจารณาจัดการประชุม
ร่วมกันเพื่อหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้กับ

นักศึกษา 

บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แก้ปัญหาได้ 

แก้ปัญหาไม่ได้ 
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ผู้ขอรับบริการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ 
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดูแลต่อ 
อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและรายงานผล
ต่อรองอธิการบดีทราบ พร้อมบันทึกผล
ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาลง
ในแบบฟอร์ม/SCMS 

 4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาของ

นักศึกษาได้แล้ว อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบแนว

ทางการแก้ไขปัญหาพร้อมบันทึกผลลงใน

แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/SCMS 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลต่อรองอธิการบดีทราบ และ
บันทึกลงในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา/

SCMS 

จบงาน 

ส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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6. หัวข้อหลักในการให้ค าปรึกษาและแนวทางการให้ค าปรึกษา 
1. เรื่องของการศึกษาเล่าเรียน หรือท่ีเรียกว่าการเรียนการสอน 
2. เรื่องส่วนตัวของนักศึกษา 
3. เรื่องของสังคมที่นักศึกษาจะต้องประสบ 
4. เรื่องงานอาชีพเมื่อเขาศึกษาจบ หรืออาจจะจ าเป็นต้องหางานอาชีพท า
เพื่อจุนเจือรายได้ในระหว่างก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่กเ็ป็นได้ 
 

  1. เร่ืองของการศึกษาเล่าเรียน 
เรื่องของการศึกษาเล่าเรียน หรือที่เรียกกันว่าการสอนการเรียนนี้ 

อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเข้าใจว่านักศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่เพิ่งผ่านโรงเรียน
มัธยมมาเมื่อภาคเรียนที่แล้วนี้เอง อาจจะยังไม่เข้าใจวิธีเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแนะน า (ซึ่งเป็นการให้
ค าปรึกษา) ว่า การเรียนระดับมหาวิทยาลัยนั้น มีข้อแตกต่างจากการเรียน
มัธยม ตอนเรียนมัธยมนักเรียนอาจจะฟังค าอธิบายเกือบตลอดช่ัวโมงในแต่
ละวิชา แล้วก็จดลงในสมุดตามค าบอกของอาจารย์ (เรียกว่าจดตามค าบอก) 
แต่ ในระดับมหาวิทยาลัยคงไม่ ใ ช่อย่ างนั้น อาจารย์อาจจะอธิบาย
ประกอบการซักถามหรือจัดให้มีการแบ่งกลุ่มอภิปราย ก าหนดเวลาให้แล้ว
เรียกเข้าสอนกลุ่มใหญ่ทั้งช้ัน ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมารายงาน ซึ่งวิธีนี้ 
อาจารย์จะต้องอธิบายถึงวิธีแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาเข้าใจ ว่าในแต่ละกลุ่มต้องมี
หัวหน้าหรือประธาน มีรองหัวหน้าหรือรองประธาน มีเลขานุการกลุ่ม 
นอกนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม และยังมีเรื่องปลีกย่อยลงไปอีกว่าการเลือก
ประธาน รองประธาน และเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ จะท าอย่างไร โดย
สรุปต้องอาศัยระบบประชาธิปไตย 
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อนึ่งเวลาอาจารย์บรรยาย นักศึกษาจะต้องฟัง แล้วมีสมุดหรือ
กระดาษจดโน้ต การจดโน้ตก็ต้องสรุปเอง จะไม่มีการบอกให้จดตามค าบอก
เหมือนตอนเรียนช้ันมัธยม เมื่อบรรยายจบอาจารย์อาจจะแจกค าบรรยายย่อ 
(Sheet) หรือไม่ก็ได้ บรรยายเช่นนี้ไปสัก 3-4 ครั้ง อาจารย์อาจจะมีสอบย่อย
สั้นๆ (Quiz) สอบยาวอีกหน่อย (Test) แล้วเก็บคะแนนเหล่านั้นไว้ทุกครั้ง 
หลังจาก Quiz และ/หรือ Test ไป 2-3 ครั้ง อาจารย์ก็จะทราบว่านักศึกษา
คนใดเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ใด นอกจากฟังค าบรรยาย นอกจากแบ่งกลุ่ม
ย่อยแล้วอาจารย์อาจจะก าหนดงาน (assign) ให้ไปอ่านเรื่องหนึ่งเรื่องใดจาก
หนังสือเล่มหนึ่งเล่มใด (Text) แล้วสั่งให้เขียนรายงาน (report) โดยก าหนด
ความยาวของรายงานและวันส่งให้ชัดเจน นี่เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะ
ลักษณะ หรือแบบ หรือpattern การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับภารกิจด้านการเรียนการสอนของอาจารยืที่จะดูแล
นักศึกษา นอกจากสอนหรือบรรยาย หรือท าตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ 
ก็ยังจะต้องดูแลในเรื่องส าคัญอีก 3-4 เรื่อง คือ 

1) การเลือกโปรแกรมเรียน นักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาใด ภาค
เรียนนี้จะลงกี่วิชา อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ถ้า
อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่า นักศึกษาคนนั้นเรียนดี เกรดเฉลี่ยสูงก็อาจให้
ลงทะเบียนเรียนได้มากตามที่นักศึกษาต้องการ แต่ถ้าเห็นว่า นักศึกษาคนนั้น
เกรดเฉลี่ยไม่ดี ผลการศึกษาท่ีผ่านมาอ่อนมาก ก็อาจจะแนะน าให้ลงทะเบียน
เรียนเพียงวิชาเดียว หรือสองวิชา นี่คือความส าคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ
การเลือกโปรแกรมเรียนของนักศึกษา 

2) การแนะน าให้เรียนวิชาซ่อมเสริม ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่า
นักศึกษาอ่อนมากในวิชาใด 

3) การตรวจสอบผลการสอบในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็น Quiz หรือ 
Test อาจารย์ที่ปรึกษาอ่านค าตอบของนักศึกษาแล้ว ย่อมจะรู้ว่านักศึกษา
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เข้าใจบทเรียนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษามองเห็น
ช่องทาง ที่จะให้ค าปรึกษา ดังนั้นการสอบทุกชนิด จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อระบบการให้ค าปรึกษา 

4) อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีเวลา ก็ควรจะได้ทบทวนบทเรียนให้แก่ศิษย์
ของตนในเวลาพิเศษ เช่นเวลาพักกลางวัน หรือตอนเย็นก่อนกลับบ้าน หน้าที่
นี้เรียกว่า Personal tutor  
 

2. เร่ืองส่วนตัวของนักศึกษา 
 นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป มิใช่แต่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เท่านั้นที่นักศึกษามีปัญหาส่วนตัวและไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เพราะ
นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ทุกสิ่งทุก
อย่างยังไม่ลงตัว แม้จะเปิดภาคเรียนไปแล้ว เรื่องที่มักจะก่อให้เป็นปัญหานั้น
มีมากมาย เช่น 

- เรื่องที่อยู่อาศัย 
- ความเป็นอยู่ประจ าวัน 
- การท างานพิเศษนอกเวลาศึกษา 
- เรื่องความรัก 
- เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยและโรคประจ าตัว 
- เรื่องลับเฉพาะที่เจ้าตัวไม่สามารถเปิดเผยให้ใครฟัง

ได้ 
- เรื่องฐานะเศรษฐกิจที่ก าลังประสบ 

ฯลฯ 
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  เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนไม่มากก็น้อย 
อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจ าเป็นต้องรู้ข้อมูลของนักศึกษาในสังกัดของตน 
และถือเป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช้ีแนะและให้ค าปรึกษา 
(Coaching and Counseling) ซึ่งเช่ือว่าจะท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ ที่จะท าให้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นได้ (Coaching and 
counseling can help them understand their role and develop 
new, more effective behavior patterns.) สรุปว่าอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ท าให้บรรยากาศดีขึ้น เรื่องความเป็นอยู่ส่วนตัวของนักศึกษานี้ อาจารย์ที่
ปรึกษาควรหาโอกาสติดตามไปดูที่อยู่อาศัยของนักศึกษา หรือพบปะกับ
ผู้ปกครองของเขาบ้างเพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนในบางครั้ง อาจารย์อาจ
พบพฤติกรรมของนักศึกษาที่เบี่ยงเบนไปในเรื่องที่ผิดศีลธรรมจรรยา ซึ่งใน
กรณีเช่นนั้น อาจารย์ต้องแสดงบทบาทเป็นเสมือนอนุศาสนาจารย์กลายๆ ซึ่ง
ตรงกับท่ีเรียกกันว่า Moral Tutor หรือ Pastoral Tutor 
 ในหลายปีที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาส่วนหนึ่งขาดแคลนด้านการเงิน 
เงินไม่พอจ่ายค่าหน่วยกิต ก่อนที่อาจารย์จะให้ความช่วยเหลือคงจะต้อง
ซักถามให้ละเอียดว่า ที่เงินไม่พอเป็นเพราะผู้ปกครองไม่ส่งมาให้ หรือให้ไม่
พอ หรือให้มาแล้ว นักศึกษาน าไปใช้อย่างอื่นเสียหมด หรืออย่างไรกันแน่ ถ้า
พบว่าเป็นเพราะประการหลัง คือนักศึกษาน าเงินไปใช้นอกลู่นอกทางคือใช้
ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ อาจารย์ที่ปรึกษาคงต้องใช้วิชาแนะแนวการศึกษา 
หรือหลักการ Coaching and Counseling ที่กล่าวมาแล้วกลับมาใช้กับ
นักศึกษา อย่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม 
 ดูๆ แล้ว พันธกิจของอาจารย์ที่ปรึกษานี้ไม่ใช่ของง่ายเสียแล้ว เป็น
สิ่งที่ค่อนข้างยาก แต่เมื่อเราและพวกเขา-พวกเธอทั้งหลาย ได้เกิดมาเป็นครู
อาจารย์กับศิษย์กันแล้ว ก็จ าเป็นต้องมีเมตตาต่อกันจนกว่าพวกเขา-พวกเธอ 
จะเรียนจบเป็นบัณฑิตนั้นแหละ พันธกิจของเราจึงจะหมดไปรุ่นหนึ่ง เรียกได้
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ว่างานของเราส าเร็จไปแล้วภารกิจหนึ่ง ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาภูมิใจต่อการ
ท างานหนักและส าเร็จ อย่าลืมว่า “ความส าเร็จไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะได้มาง่ายๆ 
ถ้าปราศจากความตั้งใจจริง...การสร้างตึกต้องใช้เวลาในการก่ออิฐ ผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิตก็ต้องใช้เวลาเช่นนั้น” มีอาจารย์อาวุโสหลายคนกล่าวไว้
ตรงกันว่า อาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้กุมชีวิตและอนาคตของศิษย์ ค ากล่าวนี้
เป็นความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์  
 

3. เร่ืองสังคมท่ีนักศึกษาจะต้องประสบ 
 เรื่องสังคมที่นักศึกษาจะต้องประสบมีอยู่มากมายยิ่งนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งจากแบบส ารวจพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มาจาก
ต่างจังหวัดในทุกภาคของประเทศไทย ดูตามสถิติแล้วนักศึกษาประมาณ 
20,000 คน ที่มารวมเป็นศิษย์ของพวกเรานี้มาจากทุกภาคเลยทีเดียว บางคน
ก็มาจากชนบท ในขณะที่มีส่วนน้อยมาจากตัวเมือง ที่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือมี
ครอบครัวอยู่ในกรุงเทพฯ น้อยกว่าจากทุกภาครวมกัน แปลว่านักศึกษาที่มี
ภูมิล าเนาจากต่างจังหวัดจะต้องมาแสวงหาที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง เช่าหอพัก
บ้ า ง  อาศั ยบ้ านญาติบ้ า ง  อยู่ วั ดก็มี  ผู้ ที่ อยู่ จั งหวัด ใกล้ เคี ย ง  เ ช่น
พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม 
ปทุมธานี นนทบุรี และแม้จากฉะเชิงเทรา ชลบุรี เดินทางไปกลับเช้าเย็นก็มี 
เขาเหล่านั้นมีเป็นอันมาก ท่ีประสบปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเช่นผู้
ที่อยู่ใกล้แหล่งบันเทิงเริงรมย์ หรือแหล่งอบายมุข ก็จะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่
เหมาะสมกับวัยและเพศ มีหลายคนที่ศึกษาเล่าเรียนไม่จบ เพราะเจอสภาพ
สังคมที่แตกต่างไปจากที่เขาหวังหรือเคยพบเคยอยู่ที่บ้านของเขา อาจารย์ที่
ปรึกษาพึงถือว่าศิษย์ก็คือลูกหลานของเราจงมีเมตตาต่อเขา ช้ีช่องที่ถูกที่ควร
แก่เขา ในบรรดานักศึกษาจ านวน 50 คน 80 คน หรือ 100 คนที่ได้รับ
มอบหมายใหม้ีพันธกิจดูแลนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีระเบียนประวัติของ
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ทุกคนอย่างน้อยก็ต้องมี Portfolio ของศิษย์อยู่ในมือ และได้แนะอาจารย์
แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม 4-5 กลุ่ม นั้นก็จะเป็นประโยชน์ที่จะท าให้รู้จักและ
ติดตามนักศึกษาได้ง่าย อาจารย์จะต้องเปิดแฟ้มประวัตินักศึกษาที่อยู่ใน
อาณัติของตนอย่างสม่ าเสมอ แม้ว่านักศึกษาจะเลื่อนช้ันไปถึงช้ันปีที่ 3 4 จะ
คิดว่าเขาโตแล้วคงไม่ได้ 
 สรุป เรื่องสังคมที่เป็นอันตรายต่อนักศึกษา มีหลายกรณีเช่น 

1) ที่อยู่อาศัย ถ้าหากเห็นแล้วไม่น่าไว้วางใจก็แนะน าให้นักศึกษา
เปลี่ยนที่อยู่เสียใหม่ 

2) การคบเพื่อน ทั้งเพศเดียวกัน และต่างเพศ ทั้งเพื่อนร่วมสถาบัน 
และต่างสถาบัน อาจารยืที่ปรึกษาน่าจะมีส่วนรับรู้และรับทราบบ้าง 

3) การใช้เวลาว่างในวันหยุด นักศึกาบางคนอาจจะเป็นผู้ที่ชอบ
เที่ยวเตร่ ฟุ้งเฟ้อ ใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์ ลองแนะน าให้เขาได้เข้าร่วม
กิจกรรมสโมสรนักศึกษาหรือชมรมนักศึกษาซึ่งมีอยู่มากมาย ยิ่งเวลานี้
มหาวิทยาลัยของเรามีศูนย์สุขภาพ (Health Club) ที่ทันสมัยกว่าที่ใดใน
ประเทศไทย มีศูนย์กีฬาท่ีเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือถ้าชอบกลางแจ้งเราก็มี
สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอลขนาดเล็ก ลองช้ีทางให้นักศึกษาหันมา
สนใจกีฬา ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ค าแนะน า
เหล่านี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะต้องสรรหา เรื่องที่มีคุณค่ามหา
ให้แก่นักศึกษา ในหนังสือนิสัยที่ควรฝึก ของโสรัจ สุจริตกุล กล่าวว่า 
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“…..นิสัยเสียย่อมละเลิกได้   และนิสัยดี 
ฝึกให้เกิดขึ้นได้   เพราะมนุษย์มีสติสัมปชัญญะ 
ไม่เหมือนสัตว์   ซึ่งเมื่อถูกกระตุ้นโดยสถานการณ์ 
ต่างๆ   ก็จะมีพฤติกรรมตอบสนองโดยอัตโนมัติ 
มิได้รู้ผิดชอบช่ัวดี   เช่นเมื่อถูกแหย่ก็โกรธ 
เมื่อหิวก็แย่งกัน  แต่มนุษย์นั้น  ในช่วงระหว่าง 
รอยต่อของการถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า   กับการกระท า 
ตอบกันเอง   เรามีอิสระและมีอ านาจสูงสุด 
ที่จะเลือกว่าจะกระท าตอบสนองอย่างไร” 

 

นอกจากนี้ในหนังสือดังกล่าว ยังได้ช้ีแนะนิสัยที่บุคคลควรยึดไว้ดีมาก เช่น
การสร้างความเชื่อมั่น การก าหนดเป้าหมายของชีวิต การบริหารตนเอง การ
คิดแบบชนะ/ชนะ การแสวงหาความเข้าใจฝ่ายเขาก่อนแล้วท าให้เขาเข้าใจ
เรา ฯลฯ 
 

4. เร่ืองของงานอาชีพของนักศึกษา 
 เรื่องของงานอาชีพส าหรับนักศึกษาในอนาคต อาจารย์ที่ปรึกษา
จะต้องค านึงถึงศิษย์ของเรา เมื่อศึกษาจบเป็นบัณฑิตแล้ว เขาจะไปประกอบ
อาชีพชนิดใดจะต้องแนะน าให้ค าปรึกษาเป็นระยะๆ ไม่ใช่รอแต่วันปัจฉิม
นิเทศตอนใกล้จบ นักศึกษาบางคนจะถามอาจารย์ว่า จบแล้วจะท าอะไรดี 
อาจารย์บางท่านก็ตอบปัดว่ารอให้จบเสียก่อนค่อยมาถาม ที่ถูกนั้นอาจารย์
จะต้องตอบค าถามนี้แก่นักศึกษาทุกคนที่สนใจ ค าตอบและค าปรึกษา
เกี่ยวกับงานอาชีพ จะมีดังต่อไปนี้ 
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1) ขั้นแรกให้แสวงหางานให้ตรงกับสาขาท่ีตนเรียนมาเสียก่อน 
2) ถ้าไม่ได้จริงๆ ก็ให้ตัดสินใจท างานทุกอย่างท่ีเป็นงานอาชีพสุจริต 
เช่น เป็นครู อาจารย์ นักการตลาด นักประกันชีวิต งานธุรการ 
ผู้สอนศาสนา รับงานเป็นครั้งคราว สมาชิกสภาต่างๆ แม้กระทั้ง
พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานขายของตามห้างเป็นต้น 
3) เมื่อได้งานแล้ว ขณะท างานต้องประพฤติปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

- พึงมีความรับผิดชอบ ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
- พึงมาปฏิบัติงานเวลาตามก าหนดขององค์กร พึงอุทิศ
เวลาต่องานประจ าของตนด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
- พึงแต่งกายให้สุภาพและเป็นไปตามระเบียบขององค์กร 
- พึงเป็นผู้ที่สุภาพเรียบร้อย เช่ือฟังต่อระเบียบวินัยของ
องค์กร 
- พึงกระท าและปฏิบัติตนโดยยึดหลักศีลธรรมอันดีงาม
ตามวัฒนธรรมของชาติ 
- จะอยู่ในองค์กรใดก็ตาม พึงยึดคติว่า รักกัน สามัคคีกัน 
ช่ ว ย เ ห ลื อ กั น  ใ ห้ เ กี ย ร ติ กั น แ ล ะ อ ภั ย กั น ดั่ ง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระราชด ารัส
พระราชทานไว้ในวโรกาสเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระ
ที่น่ังอนันตสมาคมเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2542 ความตอน
หนึ่งว่า 
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 “คุณธรรมข้อหน่ึงที่อุปถัมภ์และผูกพัน 
คนไทยให้ร่วมกันเป็นเอกภาพสามารถ 
บ ารุงชาติบ้านเมืองให้มั่นคงเป็นอิสระ 
ยั่งยืนมาช้านาน คุณธรรมข้อน้ันคือ 
ไมตรี ความมีเมตตาหวังดีให้กันและกัน” 

 อน่ึงอาจารย์ที่ปรึกษา พึงแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแนะ
แนวอาชีพ (Occupational Guidance) ไว้บ้างเพื่อน ามาประยุกต์กับการให้
ค าปรึกษาอย่างน้อยก็ต้องเข้าใจว่า “การแนะแนวอาชีพเป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือบุคคล (นักศึกษา) ให้รู้จักตนเอง และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสมและประสบความส าเร็จ
ในอาชีพท่ีเลือก อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ”  
 

แนวทางการให้ค าปรึกษา 
กรณีศึกษาท่ี 1 อีส้มไม่สมหวัง 
 หนูช่ือส้ม อยู่ปี 1 เพื่อนๆ ชอบเรียกหนูว่าอีส้ม หนูมเีรื่องไมส่บาย
ใจค่ะ หนูเป็นคนดีในสายตาของอาจารย์ เป็นคนท่ีไมด่ีในสายตาเพื่อน เพื่อน
มักกล่าวหาหนูว่าท าดีประจบอาจารย์ เพื่อนของหนูเขาชวนหนูสูบบหุรี่ใน
ห้องน้ าหญิง เที่ยวกลางคืน กินเหล้า หนูปฏิเสธ เขาก็ต่อว่าหนูวา่ แกเป็น
เพื่อนภาษาอะไร หนูกลุม้ใจมากคะ่ จะท าอย่างไรดี หนูอยากให้เพื่อนๆ 
กลับมาเป็นคนดีเหมือนเดมิ 
แนวทางการพูดคุย 
 เพื่อนเป็นสิ่งส าคญัในชีวิตของวัยรุน่ การเข้ากลุม่กับเพื่อนมีความ
จ าเป็นและมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมาก และการมีเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
อาจท าให้วัยรุ่นถูกชักชวน โน้มน้าวให้ปฏิบัติตามในทางที่ไม่ด ี
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การพูดคุย 
 อาจารย์ควรเข้าไปดูแลอยา่งใกล้ชิด ให้ความสนใจ ช้ีแนะว่าสิ่งที่
เขาท าถูกต้องแล้ว และควรท าต่อไป หาข้อมูลเพื่อเข้าไปดูแลกลุม่เพือ่นที่มี
ปัญหาเรื่องพฤติกรรม 
 

กรณีศึกษาท่ี 2 เขารู้กันหมด 
 ผมเป็นเอดส์ครับ วันหนึ่งผมไปเทีย่วกับเพ่ือน เพื่อนแนะน าให้รู้จัก
กับเพื่อนหญิงคนหน่ึง ผมยอมรับวา่ผมสนใจเธอมาก เที่ยวเสรจ็เธอชวนผมไป
ต่อที่หอของเธอ และผมก็มีอะไรกบัเธอ (ครั้งแรกของผมครับ) ต่อมาผมก็ไป
ตรวจเลือด และผลตรวจเลือดเป็นเลือดบวก ตดิเช้ือ HIV ที่ร้ายไปกว่านั้น
จดหมายมาที่บ้าน เพื่อนบ้านเป็นคนรับ และเปิดอ่านแล้วบอกต่อกนัไป 
เดินทางกลับบ้านก็ถูกด่าทอทุกวัน ผมอยากตายครับ 
แนวทางการพูดคุย 
 นักศึกษามีความทุกข์ใจ ท่ีทราบวา่ตนเองเป็นเอดส์ และรูส้ึกอับ
อาย ทั้งยังถูกสังคมรอบด้าน ท้ังที่บ้าน และเพื่อนบ้าน ต าหนิ ด่าทอ 
การพูดคุย 

1) รับฟังปัญหา ให้เวลา ให้ความเป็นเพื่อน 
2) ให้ข้อมูล ให้ทางเลือกที่หลากหลายในการดูแลตัวเอง 
3) ให้ความหวัง ให้ก าลังใจ 
4) สร้างแรงจูงใจในการมีชีวิตอยู ่
5) เน้นความคิดเชิงบวก 
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กรณีศึกษาท่ี 3 โดดเรียนประชดแม่ 
 ผมอยู่ ปวช. 3 ผมเป็นลูกคนโต ที่ผมไม่ตั้งใจเรียน โดดเรยีน
เพราะว่าผมไม่อยากเรียน ก็พ่อแมผ่มบังคับให้ผมเรยีนคณะบริหารธรุกิจจะ
ได้เป็นนักธุรกิจมาบริหารบริษัทของครอบครัว แต่ความฝันผมอยากเรียน
คณะศลิปกรรม พ่อแม่ใจร้ายไม่เขา้ใจผมเลย ท าให้ผมเบื่อ ไม่อยากเรียน ผม
จะท าอย่างไรดีครับ 
แนวทางการพูดคุย 
 นักศึกษามีปัญหาการเรียน เพราะรู้สึกแย่ท่ีพ่อแมไ่ม่เข้าใจความ
ต้องการของตนเอง ขาดแรงจูงใจในการเรยีนเพราะไม่ชอบสาขาวิชาที่ตอ้งเรียน  
การพูดคุย 

1) รับฟัง เข้าใจในตัวนักศึกษา ในนักศึกษาได้ระบายความรูส้ึกตาม
ความต้องการ 

2) พ่อแม่ต้องรับทราบเข้าใจตัวลูก ความสามารถ ความถนัดของเด็ก 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาเรียน 

3) ควรปรึกษาร่วมกัน อาจารย์ คณุพอ่ คุณแม่ และตัวนักศึกษาเอง 
 

กรณีศึกษาท่ี 4 ทับแล้วไม่ร้องท้องแล้วไม่รับ 
 ประจ าเดือนหนูไม่มา 3 เดือนแล้วค่ะ บางครั้งก็หน้ามืดอาเจียน 
อยากกินแต่ของเปรี้ยวๆ หนูคิดว่าหนูท้องค่ะ หนูมีอะไรกับพี่ปี 3 เราคบกัน
ได้ 6 เดือนค่ะ พี่เขาบอกว่าเขารักหนู หนูก็ยอมเขา แล้วหนูบอกเค้าว่าหนู
ท้อง เขาไม่รับรู้ หนูไปบอกพ่อแม่เขา แม่เขาก็ด่าว่า “เวลามึงเอากันมึงไม่มา
บอก พอท้องแล้วมึงจะมาบอกอะไรกับกู” หนูเสียใจมากค่ะ แต่หนูไม่กล้า
บอกพ่อแม่หนู เพราะท่านดุมาก ท่านต้องฆ่าหนูแน่เลย หนูเอาลูกออกดีไหม
ค่ะ หนูขอยืมเงินได้ไหมค่ะ 
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แนวทางการพูดคุย 
 นักศึกษาตั้งครรภ์ รู้สึกกังวลวา่จะท าอย่างไร ฝ่ายชายไมค่ิดจะ
รับผิดชอบ 
การพูดคุย 

1) อาจารย์ และผู้ปกครอง ต้องไมล่งโทษเด็กทั้งทางร่างกาย และการ
พูดซ้ าเตมิ ควรช่วยกันแก้ไขปญัหา และให้แนวทางที่ถูกต้องแก่เขา 

2) ผู้ปกครองต้องรับทราบและร่วมแก้ไขปัญหา 
 

กรณีศึกษาท่ี 5 เรียนไม่ไหวแล้วครับ 
 ผมเรียนคณะ IT ปี 2 ผมกลุ้มใจมากครับ ผลการเรียนท่ีผ่านมา ผม
ท าได้ไม่ดี เทอม 1 ผมได้เกรดเฉลี่ย 1.47 เทอมที่ 2 ได้เกรดเฉลี่ย 1.26 ผม
ต้องโดนรีไทร์แน่เลย จะท าอย่างไรดีครับ ผมชอบคอมพิวเตอร์นะครับแต่
ท าไมเรียนยากจังเลย 
แนวทางการพูดคุย 
 ปัญหาการเรียนของนักศึกษา นักศึกษามีผลการเรียนตกต่ า เกรดเฉลี่ยต่ า
กว่าเกณฑ์อาจจะต้องรีไทน์ 
การพูดคุย 
- สาเหตุที่นักศึกษามผีลการเรียนต่ าอาจมาจาก 

1) ระดับสติปญัญาต่ ากว่าปกต ิ
2) ไม่ชอบ ไม่ถนัดบางวิชา ไม่ชอบอาจารยืที่สอน 
3) ความเจ็บป่วยทางรา่งกาย มีโรคเรือ้รัง เช่น ลมชัก ไมเกรน 
4) ปัญหาทางอารมณ์ ความเครียด 
5) ปัญหาทางบุคลิกภาพ ลักษณะเฉือ่ยชา ดื้อเงียบ 
6) อาจารย์ที่ปรึกษาต้องหาข้อมูลว่า สาเหตุใดที่ท าให้ผลการเรียนต่ า 

จะได้แกไ้ขถูกทาง 
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กรณีศึกษาท่ี 6 ครูครับผมโดนขู่ 
 ผมเรียนอยู่ปี 1 ผมชอบฟุตบอล มันเป็นกีฬาที่ผมชอบมาก ผม
อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติ วันหนึ่งเพื่อนชวนผมเล่นพนันบอลโลก แทงเป็น
คู่ เป็นชุดการแข่งขัน ผมเห็นว่ามันเป็นเงินไม่มาก แต่ถ้าแทงถูกมันจะได้เงิน
เยอะ แทง 50 บาทจะได้ถึง 700 บาท ผมแทงถูกในช่วงแรกๆ ตอนหลังผม
เพิ่มเงินพนัน และมันก็ไม่เป็นไปตามที่ผมหวัง ผมติดหนี้พนันบอล 12000 
บาท ผมไม่กล้ามาเรียนครับ มีคนตามขู่ทวงหนี้ผม ผมจะท าอย่างไรดีครับครู 
แนวทางการพูดคุย 
 นักศึกษาติดการพนันฟุตบอล และถูกขู่ท าร้ายร่างกาย 
การพูดคุย 

1) รับฟังและเข้าใจ ทั้งช้ีให้เห็นถึงผลเสีย และอันตรายจากกรณีที่
นักศึกษาเข้าไปเกีย่วข้องกับการพนัน/กลุ่มทวงหนี ้

2) ให้รู้จักยับยั้งช่ังใจ ไม่ละโมบ อยากได้เงินท่ีมาจากการพนัน 
3) หาทางแก้ไข แนวทางการช าระหนี้ และนักศึกษาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ

การพนันอีก 
 

กรณีศึกษาท่ี 7 หนูผิดพลาดไปแล้ว 
 หนูอยู่บ้านคนเดียว พ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้หนู หนูชอบเที่ยว
กลางคืน หนูเหงามากค่ะ มีเพื่อนให้หนูลองยาไอซ์ เขาบอกว่าครั้งเดียวไม่ติด
มีแต่จะท าให้ลืมความทุกข์ คลายเหงาได้ ในที่สุดหนูก็เช่ือเพื่อน และหนูก็เพิ่ง
รู้ว่าหนูติดยา หนูไม่อยากท าให้พ่อแม่เสียใจ ช่วยหนูด้วยค่ะ หนูอยากเลิกค่ะ 
แนวทางการพูดคุย 
 นักศึกษาขาดความอบอุ่น ครอบครัวไมม่ีเวลาให้ เลยใช้ยาเสพตดิ 
เกิดติดยา แต่อยากเลิกยา 
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การพูดคุย 
1) ยอมรับ ให้ความเป็นเพื่อน การตดิยาเสพตดิไม่ใช่พฤติกรรม

เลวร้าย 
2) ให้ความรับและก าลังใจกับนักศึกษา เห็นใจ เพื่อให้นักศึกษายอม

เปิดใจ และยอมรับความช่วยเหลอื 
3) การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความรกั ความเข้าใจพ้ืนฐาน 
4) การเลิกยา ต้องเป็นหน้าที่ของผู้เชีย่วชาญเฉพาะทาง 
5) ส่งต่อหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

 

กรณีที่ 8 ถ้าแน่มาเจอกันหน่อย 
 หนูไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า เจอหนุ่มอาชีวะเข้ามาขอเบอร์หนู 
แล้วก็โทรมาหาหนู วันต่อมามีผู้หญิงโทรมาหาหนูอ้างว่าเป็นแฟนของหนุ่ม
อาชีวะคนนั้น โทรมาด่าว่าหนูแย่งแฟนเขา แล้วเขาก็บอกว่า ถ้าแน่จริงมาเจอ
กันหน่อย หนูไม่รู้จะท าอย่างไรดี เหมือนเขาชวนหนูไปตบกัน ไม่สบายใจเลย
ค่ะถ้าหนูไปก็ทะเลาะกัน ถ้าไม่ไปกลัวเรื่องจะไม่จบ 
แนวทางการพูดคุย 
 นักศึกษาถูกต่อว่าแย่งแฟนผู้อื่น และนัดไปเจรจาตกลง นักศึกษา
กังวลใจว่าจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน 
การพูดคุย 

1) รับฟังข้อมูลให้นักศึกษาได้เล่ารายละเอียด 
2) ร่วมพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสม เช่น นักศึกษาไปตามนัดจะ

เป็นอย่างไร และถ้าไม่ไปจะเป็นอย่างไร 
3) ให้ข้อมูล ความรุนแรง การทะเลาะ ไม่ใช่จุดจบของปัญหา ฯลฯ 
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