คู่มือ

การปฏิบัติงาน

ให้คำ�ปรึกษานิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน้า 1

ค�ำนิยม
การจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างกัน มีความส�ำคัญใน
การพัฒนานิสติ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ไปตามยุคตามสมัย ยอมรับปรับเปลีย่ นเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีจิตสาธารณะ ซึ่งการที่จะเป็นนิสิตที่
สมบูรณ์พร้อม มีองค์ประกอบหลายประการ การให้คำ� ปรึกษานิสติ จึงมีความส�ำคัญประการ
หนึ่งที่จะช่วยพัฒนานิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของชุมชน และสังคม ซึ่งถือเป็นกลไก
ที่ส�ำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้กับนิสิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรเทาความเครียด
และการแก้ปัญหาไขปัญหาของนิสิต ในการจัดท�ำระบบการให้ค�ำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อไปซึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย มีความแตกต่างจากการ
ศึกษาในทุกระดับเนื่องจากนิสิต ต้องอยู่ห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความเป็นอิสระในการ
ด�ำเนินชีวิตมากนิสิตส่วนหนึ่งไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาแบบใหม่ เพื่อน
ใหม่ สภาพแวดล้อมที่ใหม่ ตลอดจนมีปัญหาด้านส่วนตัว และสังคม เป็นผลกระทบต่อสภาพ
จิตใจ และการเรียนเกิดผลการเรียนตกต�่ำ หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิต
การจัดท�ำคูม่ อื การให้คำ� ปรึกษานิสติ ส�ำหรับอาจารย์ทปี่ รึกษาและผูเ้ กีย่ วข้อง จึงมีความ
ส�ำคัญ โดยมีประเด็นส�ำคัญ เริม่ ตัง้ แต่ความส�ำคัญ บทบาท เทคนิคการให้คำ� ปรึกษา ขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานให้ค�ำปรึกษานิสิต ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางการศึกษา การให้ค�ำปรึกษา
ทางการอาชีพ การให้ค�ำปรึกษาทางส่วนตัวและสังคม ประเภทของการให้ค�ำปรึกษา การให้
ค�ำปรึกษาแบบรายบุคคล ผังรวมขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอนการให้คำ� ปรึกษาทางฮอทไลน์
มมส ข้อพึงระวังทีพ่ บจากการบริการให้คำ� ปรึกษาทางโทรศัพท์ กระบวนการให้คำ� ปรึกษาทาง
ฮอทไลน์ มมส ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางเฟสบุ๊ค ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางไลน์ การ
ให้คำ� ปรึกษาเป็นกลุม่ ระบบการดูแลนิสติ ทีม่ ปี ญ
ั หาทางสุขภาพจิต และขัน้ ตอนต่างๆ ในส่วน
สุดท้ายประกอบด้วย แบบประเมินทางจิตวิทยา แบบฟอร์มในการให้ค�ำปรึกษา และรายชื่อ
เครือข่าย สวัสดิภาพนิสิต สังกัด กอง และส�ำนักงาน คณะกรรมการกลางการให้ค�ำปรึกษา
นิสิต ซึ่งคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้อง การท�ำงานร่วมกับ
เครือข่าย คณะหน่วยงานร่วมกัน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ค�ำปรึกษานิสิต พัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการให้ค�ำปรึกษานิสิตให้แก่นิสิต นิสิตสามารถน�ำไปปรับตนเอง
วางแผนการใช้ชวี ติ ให้มคี วามสุข ในระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามอัตลักษณ์
(รองศาสตราจารย์ประยุกต์ ศรีวิไล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คู่มือการปฏิบัติงานให้ค�ำปรึกษานิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักการและเหตุผล
ในสถานการณ์ของสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว การให้คำ� ปรึกษาจึงมีความ
ส�ำคัญในการเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การดูแล
แก้ไขปัญหา ฉะนัน้ การพัฒนาทักษะด้านการให้คำ� ปรึกษาแก่อาจารย์ทปี่ รึกษามีความส�ำคัญ
เพราะเป็นด่านแรกที่ใกล้ชิดกับนิสิต เมื่อนิสิตมีปัญหาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้
เลย มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส�ำคัญในการเสริมสร้างทักษะด้านการให้ค�ำปรึกษาอาจารย์
ซึ่งในแต่ละปีจะมีนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษามากกว่า 10,000 คน ที่จะต้องเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ ดังกล่าว แต่ในขณะ เดียวกันทางส่วนกลางมีเจ้าหน้าที่ให้ค�ำปรึกษาเพียง 2 คน ไม่
อาจเพียงพอ จึงไม่สามารถทีจ่ ะดูแลนิสติ ทัง้ หมดได้ทวั่ ถึง จ�ำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายทุกคณะหน่วยงานโดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิต ที่มี
ความใกล้ชิดสนิทสนม ที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น จะต้องใช้ทักษะในการให้ค�ำปรึกษา ทักษะการเข้า
ถึงวัยรุ่นนิสิต ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เห็นความส�ำคัญของปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตเป็นของคู่กัน ที่จะต้องเติมเต็มด้านทักษะการให้ค�ำปรึกษา เพื่อที่จะน�ำทักษะไปปรับใช้ใน
การให้ค�ำปรึกษาแก่นิสิตในระดับคณะ หน่วยงาน จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพของ อาจารย์ที่
ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานิสิต ให้มีทักษะการให้ค�ำปรึกษาแก่นิสิตได้อย่างเหมาะสม น�ำ
ทักษะการให้คำ� ปรึกษาไปประยุกต์ใช้แก่นสิ ติ อีกทัง้ การประสานเครือข่ายในการให้ความช่วย
เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ควรจะมีลักษณะ ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ มีทักษะการให้ค�ำ
ปรึกษามีทกั ษะการสือ่ สารทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นแบบอย่างที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ บุคลิกภาพของการเป็นอาจารย์ และการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสถาบัน ดังนั้น การที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องผ่าน
กระบวนการอบรมทักษะการให้คำ� ปรึกษาเบือ้ งต้นก่อนมีความรูค้ วามเข้าใจ นอกจากผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว จะต้องฝึกฝน และน�ำไปสู่การปฏิบัติการด้านการ ให้ค�ำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดความช�ำนาญ สามารถให้ค�ำปรึกษานิสิตที่เผชิญกับปัญหาอย่างมืออาชีพ
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ความส�ำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา
จากความหมายของอาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาคุณภาพและความส�ำเร็จของนิสิตในทุก ๆ ด้านซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
อาจารย์ที่ปรึกษามีความส�ำคัญอย่างมากต่อการเรียนของนิสิต
กล่าวคืออาจารย์ทปี่ รึกษาจะต้องช่วยแนะน�ำเกีย่ วกับหลักสูตรทีศ่ กึ ษา
โครงสร้างของหลักสูตร การลงทะเบียนรายวิชา วิธีการเรียนเกณฑ์
การจบการศึกษา ตลอดจนแนวทางอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนของ
นิสติ ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นสิ ติ มีความรับ
ผิดชอบ การเอาใจใส่ สนใจ ด้านการเรียน มีความขยัน มีสมาธิ กล้าแสดงความ
คิดเห็น ซักถาม ข้อสงสัย เกี่ยวกับเนื้อหา กับอาจารย์ผู้สอน ทบทวน การเตรียม
ความพร้อมเสมอ

1)
ด้านการเรียน

2)
การปรับตัว
ปรับใจ

การปรับตัว ปรับใจ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเรียนให้
ประสบความส�ำเร็จ นิสิตจะได้เรียนรู้และเข้าใจ ดังต่อไปนี้

หมายถึง การที่นิสิต มีความสามารถเข้าถึงวิธีการจัดการการเรียน
การสอนของอาจารย์ มีปฎิสัมพันธ์กับอาจารย์ได้อย่างเหมาะสม
สุภาพอ่อนน้อม มีทัศนคติที่ดีต่ออาจารย์ สามารถเข้าถึงการปรึกษา
ด้านการเรียนและเรื่องทั่วไป รับผิดชอบงานที่อาจารย์มอบหมาย
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

3) ด้าน
อาจารย์ผู้สอน

หมายถึง การที่นิสิต มีความสามารถ อยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมี
4) กลุ่มเพื่อน   ความสุข มีมนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี เคารพในสิทธิของผูอ้ นื่ เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม มีจิตอาสา ช่วยเหลือ ห่วงใย การให้ความร่วมมือในการ
ท�ำงาน มีความมั่นใจในตนเอง
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5) ด้านสภาพ
แวดล้อม

หมายถึง การที่นิสิต สามารถ ปรับตัว ปรับใจ กับสภาพแวดล้อม
ใหม่ๆ ได้แก่ อาคารเรียน บรรยากาศ วัตถุ สิ่งของ ความพอเพียง
ส�ำหรับนิสิตใหม่ และลักษณะบริเวณอาคารสถานที่ จะส่งเสริมแล้ว
เอื้ออ�ำนวยต่อชีวิตและการปรับตัวของนิสิตได้อย่างปกติ

6)
ด้านกิจกรรม

หมายถึง การที่นิสิตสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างสมัครใจ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข การรู้จักเป็น
ผู้ตาม และเป็นผู้น�ำที่ดี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าใจ และ
เห็นประโยชน์ของการท�ำกิจกรรม การแสดงความสามารถตามศักยภาพ
ของนิสิตเอง

อาจารย์ทปี่ รึกษาสามารถแนะน�ำนิสติ ในภาพรวมเกีย่ วกับบุคลิกภาพ
7)
ของการเป็นนิสิต เช่น การแต่งกายให้ถูกระเบียบกริยามารยาท
ด้านบุคลิกภาพ การเข้าสังคม การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมประเพณีไทย การสร้างมนุษยสัมพันธ์กบั นิสติ กับอาจารย์ผู้
สอน การรูจ้ กั กาลเทศะตลอดจนคุณธรรมในด้านต่าง ๆ เช่นความซือ่ สัตย์
ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ เป็นต้น

8) ด้าน
อาจารย์ท่ีปรึกษามีส่วนส�ำคัญในการกระตุ้นให้นิสิตได้เข้าร่วม
การร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การปฐมนิเทศนิสิตใหม่
กิจกรรมของ
การไหว้ครู งานกีฬาภายในหรือนอกมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกับ
มหาวิทยาลัย   ชมรม หรือสโมสรนิสติ เพือ่ มีการเป็นผูน้ ำ� และผูต้ ามทีด่ ใี นสังคมไทย
ตลอดจนการแสดงความรูส้ กึ ความสามารถของนิสติ เช่น การเล่นดนตรี
เล่นกีฬา หรือกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่นิสิตมีความสามารถ
หน้า 6

9) ด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส�ำคัญในการแนะน�ำสวัสดิการหรือการให้
สวัสดิการและ บริการที่ส�ำคัญของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิต เช่น สวัสดิการด้าน
การบริการ   สุขภาพนิสติ กองทุนสวัสดิภาพนิสติ การประกันอุบตั เิ หตุ ทีไ่ ด้รบั จาก

มหาวิทยาลัย การบริการให้ค�ำปรึกษา การบริการสารสนเทศ การให้
บริการทางด้านทุนการศึกษาประเภทต่างๆ บริการนิสิตพิการ เป็นต้น

10)  
ด้านการวางแผนชีวิตและการประกอบอาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านการ
วางแผนชีวิตและ จะมีสว่ นร่วมส�ำคัญในการกระตุน้ ให้นสิ ติ ได้มกี ารวางแผนชีวติ และ
การเลือกอาชีพโดยการให้ข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่
การประกอบ
เกีย่ วข้องเช่น ฝ่ายแนะแนวอาชีพ ฝ่ายส่งเสริมการมีรายได้ระหว่าง
อาชีพ
เรียน การจัดหางาน ฝ่ายการบริการให้ทุนในการไปประกอบอาชีพ
ต่างๆ

11) ด้าน
การอยู่ร่วมกับ
สังคม

อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนส�ำคัญในการกระตุ้นให้นิสิตประพฤติตัวเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยการเสียสละ
ก�ำลังกายก�ำลังทรัพย์เพือ่ สร้างสรรค์สงั คมรวมทัง้ การให้ความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ควรจะมีลักษณะ ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ มีทักษะการให้ค�ำ
ปรึกษา มีทกั ษะการสือ่ สารทีด่ ี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตรงต่อเวลา การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นแบบอย่างที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ บุคลิกภาพของการเป็นอาจารย์ และ การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของสถาบัน ดังนั้น การที่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้อง
ผ่านกระบวนการอบรมทักษะการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้นก่อน มีความรู้ความเข้าใจ นอกจาก
ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะต้องฝึกฝน และน�ำไปสู่การปฏิบัติการด้านการให้ค�ำปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง จนเกิดความช�ำนาญ สามารถให้ค�ำปรึกษานิสิตที่เผชิญกับปัญหาอย่างมืออาชีพ

หน้า 7

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
ในส่วนของบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษานั้น หฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ( 2562) ได้
รวบรวมแนวคิดของวินสตัน และคณะ โดยท�ำการสรุปบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น
4 ด้าน ดังนี้

บทบาท

ในการแนะน� ำ และให้ ค� ำ ปรึ ก ษา อาจารย์ ที่

ปรึกษาต้องให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับรายละเอียดทัง้ หมดของ
หลักสูตรรายวิชาที่เรียนของนิสิต เกณฑ์การจบการศึกษา แนวทางการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นแนวทางการประกอบอาชีพ วิธีการปรับตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การแนะน�ำ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าบทบาทในการแนะน�ำและการให้ค�ำปรึกษานั้นเป็น “บทบาทพื้นฐาน” ที่
อาจารย์ทปี่ รึกษาทุกคนต้องปฏิบตั แิ ละถือเป็นหน้าทีข่ องอาจารย์ทปี่ รึกษาต้องให้คำ� แนะน�ำทุก
เรื่องที่จะส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วของมหาวิทยาลัยของนิสิต แต่ในปัจจุบันนั้น
นิสิตมักไม่ค่อยมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเฉพาะเรื่องของการเรียน ผลการวิจัยของ สมบัติ
แสงพล และคณะ (2560) ได้อธิบายพฤติกรรมนอกห้องเรียนของนิสิตที่มาขอค�ำแนะน�ำ
ปรึกษาน้อยที่สุด คือ การปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้เนื่อง
มาจากระบบการลงทะเบียนในปัจจุบันเป็นระบบออนไลน์ นิสิตสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่
ต้องพึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือพึ่งได้แต่น้อยมาก เช่นการเซ็นชื่อก�ำกับใบลงทะเบียนเรียนของ
นิสิต ดังนั้นในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนิสิต อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์แทบทัง้ สิน้ และในขัน้ ตอน
การลงทะเบียนเรียนของนิสติ ซึง่ มีความส�ำคัญมากต่อผลการเรียน และการจบการศึกษาของ
นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าไปมีบทบาทกับนิสิต เพื่อให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาก่อนจะมีการลง
ทะเบียนเรียนเกิดขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการลงทะเบียน
ผิดพลาด น�ำมาซึ่งการเสียผลประโยชน์ของนิสิต
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บทบาท

ด้านการพัฒนานิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีบทบาทใน

การพัฒนานิสิตในความดูแล ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้กำ� หนดไว้ การพัฒนานิสติ อาจจะท�ำได้หลากหลายรูปแบบ
เช่น การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสิตด้านบุคลิกภาพ การแต่งกาย การตรงต่อเวลา ความรับผิด
ชอบและการใช้ภาษา ในการตักเตือน หรือแนะแนวทางในการปฏิบตั ทิ ดี่ เี หมาะสม เมือ่ พบข้อ
บกพร่องของนิสิต กระตุ้นให้นิสิตคิด และตัดสินใจด้วยตัวเอง มีการประเมินพัฒนาการของ
นิสิตในทุกด้านตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
บทบาทในการพัฒนานิสิตรับว่าเป็น บทบาทรองลงมาจากบทบาทพื้นฐาน ที่ท�ำให้
นิสติ มีพฒ
ั นาการในด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
ด้านบุคลิกภาพตลอดจนด้านคุณธรรมต่าง ๆ โดยสิ่งเหล่านี้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องท�ำตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมที่จะถ่ายทอดสู่นิสิต เพื่อเป็นการปลูกฝัง และพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ต้องการของสังคมในอนาคต
โดยงานวิจัยของ ทิพาพร สุจารี (2562) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบด้านคุณลักษณะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิต พบว่าองค์ประกอบแรกและที่
ส�ำคัญที่สุด คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของอาจารย์ที่ปรึกษา รองลงมาเป็นด้านความ
รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าบทบาทด้านการพัฒนานิสิต จะประสบ
ความส�ำเร็จได้นนั้ อาจารย์ทปี่ รึกษาต้องเป็นแบบอย่างทีด่ กี อ่ น โดยเฉพาะด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม เพือ่ ให้นสิ ติ รูส้ กึ ศรัทธาในตัวของอาจารย์ทปี่ รึกษา และเกิดการยึดถือเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนของนิสิตต่อไป

บทบาท

ด้านความสัมพันธ์กับนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษานอกจาก

จะต้องปฏิบตั ติ ามหน้าทีใ่ นการให้คำ� ปรึกษาและอบรมสัง่ สอน
เสร็จแล้ว ยังต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับนิสิตในการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นิสิตรู้สึกอบอุ่นใจ
ในขณะที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยอาจจะปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การ
นัดพบนิสติ ประจ�ำสัปดาห์ การจัดตารางให้คำ� ปรึกษานิสติ การอ�ำนวยความสะดวก เมือ่ นิสติ
ต้องการที่จะเข้าพบขอค�ำแนะน�ำ การเพิ่มช่องทางสื่อสารให้มีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งที่
ส�ำคัญที่สุด คือ การวางตัวให้นิสิตรู้สึกอบอุ่น และกล้าที่จะเข้ามาขอรับค�ำปรึกษาได้
บทบาทด้านความสัมพันธ์กับนิสิตนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็น “บทบาทพิเศษเฉพาะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา” ที่มีความส�ำคัญมาก โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีช่องทางติดต่อสื่อสารที่
หลากหลาย เช่น ช่องทางสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และที่ส�ำคัญคือ การวางตัวเรื่อง
ของบุคลิกภาพ การใช้คำ� พูด การใช้ทกั ษะการฟัง เพือ่ ให้นสิ ติ กล้าทีจ่ ะเข้ามาขอรับค�ำปรึกษา
ได้ที่จะเข้ามาปฏิสัมพันธ์ในทุกเรื่อง ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องวางตัวให้เปิดเสมือนพ่อแม่คนที่
2 ของนิสิต ที่อยู่ในความดูแล
หน้า 9

บทบาท

ในด้านของการให้ความช่วยเหลือประสานงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยช่วยเหลือนิสิตในทุกด้านทุกด้าน
เป็นความก�ำลังความสามารถจะต้องช่วยประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
เช่นประสานเรือ่ งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประสานงานกับอาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์ผู้
สอนเมือ่ นิสติ ในความดูแลเกิดปัญหาในการเรียน หรือการร่วมกิจกรรมประสานงานกับสถาน
ทีท่ ำ� งานในอนาคตของนิสติ และประสานงานเพือ่ ช่วยเหลือด้านอืน่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นิสติ ใน
ส่วนของบทบาทในการให้ความช่วยเหลือประสานงานนีม้ องว่า บทบาทการเป็นทีป่ รึกษาด้วย
หัวใจ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาแท้จริงแล้วไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การท�ำหน้าที่ตามค�ำสั่งของ
มหาวิทยาลัยเท่านัน้ หากแต่ยงั มีความต้องการให้นสิ ติ ของตนประสบความส�ำเร็จในการเรียน
การท�ำงานในอนาคต ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาจารย์ที่ปรึกษาต้องคอยช่วยเหลือนิสิตในทุกด้าน
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่นสิ ติ เพือ่ ให้นสิ ติ ประสบความส�ำเร็จในการศึกษาและการท�ำงานในอนาคต
จากบทบาทของอาจารย์ทปี่ รึกษา จะเห็นได้ชดั เจนว่า อาจารย์ทปี่ รึกษานัน้ ได้มบี ทบาท
ส�ำคัญต่อการส�ำเร็จในการเรียน การด�ำเนินชีวิตของนิสิต ซึ่งช่วงชีวิตในการเป็นนิสิตมีเรื่อง
ราวต่าง ๆทีต่ อ้ งเผชิญมากมายทัง้ เรือ่ งของส่วนตัว เรือ่ งของสังคม เรือ่ งของการเรียน ดังนัน้
การทีป่ รึกษาจะท�ำหน้าทีใ่ ห้ปรึกษาและดูแลรักษาให้มคี ณ
ุ ภาพต้องมีการเรียนรูท้ วี่ ธิ กี ารเหมาะ
สมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

เทคนิคการให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ต้อง
มีความเข้าใจในเทคนิควิธีการที่จะสามารถให้ค�ำปรึกษา และสนับสนุนนิสิตในความดูแลได้
อย่างมีคุณภาพ สร้างความอบอุ่นใจ และเป็นที่พึ่งพาให้กับนิสิตในระหว่างที่ก�ำลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเทคนิคที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้ (ส�ำเนาว์ ขจรศิลป์ (2534)

1) เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพกับนิสิต โดยเทคนิคนี้อาจารย์ที่ปรึกษา

ต้องพยายามสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดกับนิสิต เพื่อให้นิสิตรู้สึกอบอุ่นใจ และกล้าที่จะเข้า
มาขอรับค�ำปรึกษา หรือเป็นเทคนิคแรกที่ส�ำคัญในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี ซึ่งมีราย
ละเอียดการสร้างสัมพันธภาพ ดังนี้
1.1 มีความยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร และความรู้สึกอบอุ่น
1.2 มีบุคลิกภาพเปิดเผยตรงไปตรงมา
1.3 มีความเอาใจใส่นิสิต และมีความเมตตากรุณา
1.4 มีความจริงใจกับนิสิต และปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
1.5 ยอมรับคุณค่า และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล แนวคิด ทัศนคติ เพศ
ช่วงวัย
1.6 พยายามเรียนรู้ เพื่อท�ำความเข้าใจความรู้สึกของนิสิต อย่างจริงจังและจริงใจ
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เทคนิคการให้ค�ำปรึกษา ถือว่าเป็นกระบวนการส�ำคัญที่ช่วยเหลือให้นิสิต เข้าใจ

ตนเองสภาพแวดล้อมและปัญหาทีเ่ ผชิญอยู่ สามารถให้ความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ปญ
ั หา หรือ
ตัดสินใจในการเลือกเป้าหมาย การด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อการปรับตัวที่ดีใน
อนาคต โดยมีเทคนิคการให้คําปรึกษาที่ส�ำคัญควรจะทราบ
- การรับฟัง เป็นเทคนิคที่อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงความสนใจต่อนิสิต เป็นการตั้งใจฟัง
ด้วยหูต่อค�ำพูดและใช้สายตา สังเกตกริยาท่าทางและพฤติกรรม เพื่อสามารถทราบได้ว่าเกิด
อะไรขึ้นกับนิสิต เทคนิคในการรับฟังด้วยความใส่ใจนี้ ประกอบไปด้วย การประสานสายตา
การวางท่าทางอย่างสบาย การใช้มือประกอบค�ำพูดที่แสดงถึงความสนใจต่อตัวนิสิต ใน
เทคนิคการฟังนี้อาจารย์ที่ปรึกษาอาจจะสะท้อนข้อความ หรือตีความให้กระจ่างชัดหรือการ
ตั้งค�ำถามเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและต้องการของนิสิต
- การน�ำ เป็นเทคนิคการกระตุ้นให้นิสิต ซึ่งบางครั้งไม่กล้าพูดได้แสดงความคิดเห็น
ออกมา การน�ำจึงเป็นการกระตุ้นให้นิสิตส�ำรวจตัวเองหรือแสดงออกถึงความรู้สึก ทัศนคติ
ค่านิยม หรือพฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนปัญหาที่พบในระหว่างศึกษา การน�ำ นับเป็น
เทคนิคที่จะได้ทราบความจริง และสามารถสะท้อนถึงปัญหาที่นิสิตเผชิญได้เป็นอย่างดี
- การสรุป เป็นเทคนิคที่อาจารย์ที่ปรึกษา สรุปความคิดรวบยอดที่ส�ำคัญที่นิสิต
ถ่ายทอดออกมา มาสรุปจึงเป็นเทคนิคการรวบรวมชุดความคิดที่เป็นระบบสะท้อนถึงปัญหา
ที่นิสิตเผชิญอยู่
- การให้ก�ำลังใจ เมื่อนิสิตเกิดปัญหาขึ้น ส่วนใหญ่ที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตมัก
จะมีความกังวลใจ สับสน ท้อแท้ ขาดความมัน่ ใจในตนเอง อาจารย์ทปี่ รึกษาจึงต้องใช้เทคนิค
ในการกระตุ้นให้ก�ำลังใจแก่นิสิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอย่างมีสติ
-การเสนอแนะบางครัง้ อาจารย์ทปี่ รึกษาอาจจะเสนอความคิดเห็นทีเ่ หมาะสม เพือ่ น�ำ
ไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาให้แก่นสิ ติ เทคนิคการเสนอแนะดังกล่าวควรเปิดโอกาสให้นสิ ติ ได้ใช้เหตุผล
ของตนเองให้มาก เพื่อให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้โดยตรง
งานให้คำ� ปรึกษานิสติ กองกิจการนิสติ จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื ปฏิบตั งิ านด้านการให้คำ� ปรึกษา
นิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส�ำหรับอาจารย์ทป่ี รึกษานิสติ และผูเ้ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการของรับค�ำปรึกษาของนิสิต โดยในคู่มือนี้มีข้อมูลเบื้องต้นที่จ�ำเป็น ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้คำ� ปรึกษานิสติ ความส�ำคัญของอาจารย์ทปี่ รึกษา เทคนิคการให้คำ� ปรึกษา ขัน้ ตอน
การให้คำ� ปรึกษานิสติ และมีตวั อย่าง กรณีศกึ ษาการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ เป็นวิทยาทาน ในการน�ำ
ไปใช้ประโยชน์ ซึง่ ใช้เป็นนามสมมุตขิ องนิสติ ทีม่ ารับค�ำปรึกษา ในการปฏิบตั งิ านของอาจารย์
ที่ปรึกษานิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการให้ค�ำปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คู่มือเล่มนี้จะช่วยท�ำให้บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษามีความเป็นทางการและมีแนวทางการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนมากขึ้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ค�ำปรึกษานิสิต
การให้ค�ำปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นับว่ามีความส�ำคัญมาก ในการจัด
บริการให้แก่นิสิตในสถาบันระดับอุดมศึกษา เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถเข้าถึงบริการได้
ทันที คนทีใ่ คร ๆ มักกล่าวถึงว่าน่าจะช่วยเหลือปัญหาได้ ก็คอื อาจารย์ทปี่ รึกษา ฝ่ายพัฒนา
นิสิตแต่ละคณะ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ นักจิตวิทยาสาขาอื่นๆ ซึ่งในมหาวิทยาลัย
นิสิตจะมีอายุในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ช่วงรอยต่อระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ วัยรุ่นเมื่อมีปัญหาจะ
มีความความสับสน ขัดแย้งกับตนเอง จะท�ำให้ส่งผลกระทบทั้งด้านการเรียน การคบเพื่อน
การใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ชวี ติ พืน้ ฐานครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ ซึง่ วัย
รุ่นบางคนมีความพร้อมทั้งสติปัญญา และฐานะเศรษฐกิจดี แต่ถูกแรงกดดันจากพ่อแม่หรือ
คนในสังคมให้เลือกเรียนสาขาวิชาที่ไม่ชอบ ไม่ถนัด ตัวอย่างเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในอดีต และ
ปัจจุบันก็ยังคงมีปัญหาอยู่ หากนิสิตได้รับค�ำปรึกษาถูกต้อง ย่อมท�ำให้นิสิตได้เข้าใจตนเอง
เข้าใจปัญหา เรียนรู้การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ตลอดจนได้พัฒนาตนเอง และน�ำตนเองไปสู่
การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มีคุณภาพอย่างแท้จริง

1. การให้คำ� ปรึกษา ในการด�ำเนินงานของกองกิจการนิสติ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน

ให้สอดคล้องกับการพัฒนานิสติ จะมีวธิ กี ารจัดโครงการพัฒนานิสติ พร้อมทัง้ ได้แสดงขัน้ ตอน
ในการปฏิบตั งิ าน รวมกระทัง่ การจัดบริการให้คำ� ปรึกษานิสติ ให้แก่นสิ ติ ออกเป็น 3 ประเภท
คือ
1.1 การให้ค�ำปรึกษาทางการศึกษา (Educational Counselling)
1.2 การให้ค�ำปรึกษาทางอาชีพ (Vocational Counselling)
1.3 การให้ค�ำปรึกษาทางส่วนตัวและสังคม (Personal–Social Counselling)
แต่ละประเภท มีขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษา พร้อมน�ำเสนอกรณีศึกษา เพื่อมองเห็นภาพ
ขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น ดังนี้

1.1  ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางการศึกษา : ปัญหาการเรียน

ปัญหาการเรียน
		
การเรียน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบหลักส�ำหรับนิสิตทุกคน ปัญหาทางสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ความเครียด ล้วนส่งผลกระทบต่อการเรียนของนิสติ ถ้าไม่ได้รบั ค�ำค�ำปรึกษา
การให้คำ� ปรึกษาทางการเรียนเพือ่ ให้นสิ ติ เข้าใจตนเอง สามารถจัดการปัญหามีทางออก ใช้
ชีวิตด้านการเรียนได้ตามปกติ
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ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางการศึกษา : ปัญหาการเรียน
เริ่มต้น

ประเมินผลก่อนการให้ค�ำปรึกษา
โดยใช้แบบทดสอบ

เข้าใจปัญหาและสาเหตุ ความต้องการ
เช่น นิสิตมีผลการเรียนที่ต�่ำลง

วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไขปัญหา

ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ไม่ส�ำเร็จ
ส�ำเร็จ
ยุติการให้บริการ

ติดตามผล
ภาพประกอบ 1 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางการศึกษา : ปัญหาการเรียน
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อธิบายจากภาพประกอบ 1 มีดังรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1

ประเมินผลก่อนการให้ค�ำปรึกษา โดยใช้แบบทดสอบประเมินก่อน
ให้บริการ เพื่อที่จะทราบว่าผู้ใช้บริการมีปัญหาอะไรที่เร่งด่วน ใน
ขั้นตอนนี้พบว่า ผู้ใช้บริการมีปัญหาการเรียน

ขั้นตอนที่ 2

เข้าใจปัญหาและสาเหตุ ความต้องการ เช่น พบว่านิสิตมีผลการ
เรียนที่ต�่ำลง โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างให้และผู้รับบริการ
เพื่อก่อให้เกิดความไว้วางใจ กล้าเปิดเผยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3

วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไขปัญหา เริ่มที่จะเข้าใจปัญหาของผู้ใช้
บริการ ระบุปัญหาที่แท้จริง จากนั้นวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริง อีก
ทั้งจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาความต้องการ

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
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ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ถ้าไม่ส�ำเร็จในการแก้ไข อาจจะต้องให้ผู้รับ
บริการได้ทบทวน และวิเคราะห์

ปัญหาอีกครั้ง และด�ำเนินไปทีละขั้นตอน จนถึงขั้นส�ำเร็จ
ยุติการให้บริการ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก เมื่อผู้รับบริการยอมรับ
และเข้าใจ พร้อมที่จะปรับปรุงและ น�ำไปปฏิบัติ

ติดตามผล หลังจากที่ให้บริการไปสัก 1- 2 สัปดาห์ โดยติดตาม
ทางโทรศัพท์หรือสอบถามจากเพื่อน และอาจารย์ที่ปรึกษา

1.2. การให้ค�ำปรึกษาทางการอาชีพ  (Vocational Counselling)

เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการ เกี่ยวกับการวางแผน และการตัดสินใจ
การเลือกอาชีพ ท�ำให้ค้นพบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และ
สภาพร่างกายของตน การให้ค�ำปรึกษาทางอาชีพ จะช่วยให้ผู้รับบริการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง ท�ำให้เกิดความพึงพอใจในงานของตน และมีชวี ติ การท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชาติอย่าง
แท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ มีราย
ได้พเิ ศษระหว่างเรียน ประสานความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมภายนอก และท�ำให้
นิสติ ได้มโี อกาสรูจ้ กั กับนายจ้าง ซึง่ อาจจะท�ำให้นสิ ติ ได้มโี อกาสได้งานท�ำหลังส�ำเร็จการศึกษา
อีกทั้งได้ส�ำรวจขอบข่ายของอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความสนใจ บุคลิกภาพ นิสิตพอใจ
ในและประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ

ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางการอาชีพ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานไปยัง

ลงทะเบียน สมัครงาน ตามเว็บไซด์

ติดต่อนิสติ ตามทีน่ ายจ้างต้องการ

ผูร้ บั ผิดชอบจัดปฐมนิเทศ

ท�ำหนังสือส่งตัวนิสติ ไปท�ำงาน

ติดตามผล/ประเมินผล
ภาพประกอบ 2

ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางการอาชีพ
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อธิบายจากภาพประกอบ 2
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

มีดังรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดหางานพิเศษให้แก่นิสิต โดยท�ำ
หนังสือแจ้งไปยังนายจ้าง ตลอดจนจัดท�ำแผ่นพับส่งไปตามคณะ
หน่วยงาน และงานหอพักนิสิต

ลงทะเบียน สมัครงาน ตามเว็บไซด์ของงานให้ค�ำปรึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติ ด ต่ อ นิ สิ ต ตามที่ น ายจ้ า งต้ อ งการ หากนิ สิ ต ไม่ ม าตามก� ำ หนด
ประสานนิสติ รายใหม่ตามทีอ่ ยู่ พร้อมชีแ้ จงรายละเอียดการท�ำงาน
ให้นิสิตได้ทราบต่อไป

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สร้างความเข้าใจโดยการจัดปฐมนิเทศให้นสิ ติ
ก่อนที่จะไปท�ำงาน

ขั้นตอนที่ 5
ท�ำหนังสือส่งตัวนิสิตไปท�ำงาน ตามที่นายจ้างแจ้งความประสงค์ไว้

ขั้นตอนที่ 6
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ติดตามผลการท�ำงานและประเมินผล โดยการสอบถามจากนิสติ และ
นายจ้าง หากนิสติ ไม่สามารถตามทีน่ ายจ้างต้องการ สอบถามข้อมูล
ปัญหากับนิสิต จากนั้นก็จะแจ้งให้นายจ้างได้ทราบ

1.3. การให้ค�ำปรึกษาทางส่วนตัวและสังคม ( Personal Social
Counselling)
เป็นการช่วยเหลือนิสิต การด�ำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปกติ มีความเจริญทั้งร่างกายและ
จิตใจ มีความเข้าใจตนเอง มีอารมณ์ที่มั่นคง สามารถปรับตัวได้ มีความสุขในการใช้ชีวิต
ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตมีความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถปรับ
ตัวได้ มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง

ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางส่วนตัวและสังคม
เริ่มต้น

ประเมินผลก่อนการให้ค�ำปรึกษา
โดยใช้แบบทดสอบ

เข้าใจปัญหาและสาเหตุ ความต้องการ

วิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไขปัญหา
ไม่ส�ำเร็จ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา

ส่งต่อหน่วย
บริการอื่นๆเช่น
รพ. นักสังคม

ยุติการให้บริการ

ติดตามผล
ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางส่วนตัวและสังคม
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อธิบายจากภาพประกอบ 3

มีดังรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ประเมินผลก่อนการให้ค�ำปรึกษา โดยใช้แบบทดสอบ ท�ำให้ทราบ
ความต้องการของผูร้ บั บริการ ว่ามีปญ
ั หาอะไรเร่งด่วนด้านไหนบ้าง
ที่จะรับค�ำปรึกษาเพื่อที่จะน�ำไปสู่การให้ค�ำปรึกษาในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2

เข้าใจปัญหาและสาเหตุความต้องการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีปัญหา
ทีแ่ ท้จริง โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้และผูม้ ารับบริการ
เพือ่ ให้เกิดความไว้ใจ กล้าเปิดเผยปัญหา ความต้องการ ของตนเอง

ขั้นตอนที่ 3

วิเคราะห์ปญ
ั หา/วางแผนแก้ไขปัญหา ท�ำให้เข้าใจปัญหา ระบุปญ
ั หา
ที่แท้จริง จากนั้นน�ำไปสู่กระบวนการให้ค�ำปรึกษา โดยวิเคราะห์
ปัญหาร่วมกัน จัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญปัญหา ก่อน หลัง

ขั้นตอนที่ 4

ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา อาจจะแก้ปัญหาได้บางเรื่อง ผู้ให้ค�ำปรึกษา
สามารถที่จะกลับไปวิเคราะห์หาสาเหตุเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาให้ได้
อย่างครอบคลุม ในรายที่ไม่สามารถด�ำเนินการช่วยเหลือได้ เพราะ
เกินศักยภาพของผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา สามารถส่งต่อไปหน่วยงานอืน่ ๆ ทีม่ ี
ให้บริการครอบคลุม ได้แก่ ฝ่ายจิตเวช จิตแพทย์ ต�ำรวจ ส�ำนักงาน
พัฒนาสังคม เช่น ปัญหาสุขภาพจิต ฝากครรภ์ ยุติการตั้งครรภ์
(กรณีถูกละเมิดทางเพศ ถูกข่มขืน) ในรายที่ส�ำเร็จ จะต้องด�ำเนิน
การแก้ไขปัญหาตามที่วางไว้จนเสร็จสิ้น

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
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ยุติการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ ไปทดลองปฏิบัติดูก่อน แล้ว
ค่อยมาพบตามนัด เพื่อรายงานผลที่ได้ในครั้งต่อไป
ติดตามผล หลังจากให้ค�ำปรึกษาประมาณ 1-2 สัปดาห์ อาจจะ
ติดตามจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อที่จะรับทราบผลการให้ความช่วย
เหลือ

2. ประเภทของการให้คำ� ปรึกษา (Counseling) ประกอบด้วย

การให้คำ� ปรึกษา เป็นเรือ่ งของกระบวนการซึง่ ต้องปฏิบตั อิ ย่างมีขนั้ ตอนและต่อเนือ่ งอย่าง
เป็นระบบ แต่ละขัน้ ตอนจะมีความสัมพันธ์กนั โดยการปฏิบตั ขิ นั้ แรกจะส่งผลไปสูค วามส�ำเร็จ ใน
การปฏิบตั ขิ นั้ ต่อไปและทีส่ ำ� คัญต้องอาศัยการท�ำงานร่วมกันของทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ค�ำปรึกษาจึงจะ
เกิดประสิทธิภาพมากกว่าจะเป็นความพยายามจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เพียงล�ำพัง การให้คำ� ปรึกษา
ทีจ่ ะกล่าวถึงนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันดังนี้

2.1  การให้ค�ำปรึกษาเป็นรายบุคคล  (Individual Counseling)

		
การให้ค�ำปรึกษา ผู้มารับบริการที่ประสบปัญหา เกี่ยวกับกับการศึกษา ทาง
อาชีพ การใชชีวิต และ ปัญหาส่วนตัวและสังคม การรับบริการครั้งละ 1 คน โดยจัดให้
มีห้องให้ค�ำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน ผู้ให้ค�ำปรึกษา จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานให้
ค�ำปรึกษา และ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้มารับบริการได้ทบทวน
พิจารณา ไตร่ตรอง ถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และสามารถตัดสินใจเลือกหนทางและลงมือแก้ปญ
ั หา
ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบการให้บริการปรึกษาจะมีหลายช่องทางดังต่อไปนี้
		
2.1.1 การให้ค�ำปรึกษาทางทางโทรศัพท์
		
2.1.2 การให้ค�ำปรึกษาทางเฟสบุ๊ค
		
2.1.3 การให้ค�ำปรึกษาทางทางไลน์

2.2  บริการให้ค�ำปรึกษาเป็นกลุ่ม (group Counseling)

		
การให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ที่มารับบริการจ�ำนวนตั้งแต่
2 คนขึน้ ไป ทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งในเรือ่ งทีค่ ล้ายคลึงกัน มีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาตนในเรือ่ ง
เดียวกัน ใช้ความสัมพันธ์และอิทธิพลของกลุ่มในการช่วยเหลือสมาชิก ให้ก�ำลังใจ เห็นอก
เห็นใจ ข้อมูลย้อนกลับ ข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้สมาชิกเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา พิจารณาปัญหา
ร่วมกันในกลุ่ม สมาชิกอยู่ระหว่าง 8-12 คน ซึ่งจะท�ำให้การให้ค�ำปรึกษามีประสิทธิภาพ
เพราะสมาชิกมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ทั่วถึง มีส่วนร่วม และให้ความช่วยเหลือในกลุ่ม
ได้อย่างเต็มที่ ในปัจจุบนั การให้คำ� ปรึกษากลุม่ ให้ความส�ำคัญกับการให้คำ� ปรึกษาครอบครัว
ด้วย
		
การจัดท�ำคู่มือการให้ค�ำปรึกษานิสิตดังกล่าวถึงขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาตาม
Flow - chart ดังต่อไปนี้
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ผังรวมขั้นตอนการปฏิบัติการให้ค�ำปรึกษา
เริ่มต้น

นิสิตขอรับค�ำปรึกษา

รายบุคคล

แบบกลุ่ม

สร้างสัมพันธภาพ
D
โทรศัพท์

B

ไลน์
ส�ำรวจปัญหา
เฟส

C

วางแผน
แก้ไขปัญหา
ตามสภาพ
ของนิสิต

A

สภาพนิสิต
หรือสภาพ
ปัญหาเกิน
ความสามารถ
ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ

สภาพและปัญหา
อยู่ในความ
สามารถ
ผู้ให้ค�ำปรึกษา

ภาพประกอบ 4 ผังรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้ค�ำปรึกษา
หน้า 20

ยุติการปรึกษา

จบ

จากภาพประกอบ 4 อธิบายได้ว่า ผังรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้ค�ำปรึกษา ใช้
กระบวนการคล้ายๆตามหลักวิชาการ การให้ค�ำปรึกษาแก่ ผู้มาขอรับค�ำปรึกษาให้เกิดความ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสิ่งแวดล้อม ได้สรุปภาพรวม ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพและการตกลงบริการ (Relationship Building)
การสร้างสัมพันธภาพ เป็นการแสดงออกทางค�ำพูด และท่าทางทีผ่ ใู้ ห้คำ� ปรึกษาจะแสดง
ถึงความกระตือรือร้นของตน ที่จะช่วยการให้ค�ำปรึกษาประสบผลส�ำเร็จได ผู้ให้ค�ำปรึกษา
และ ผู้รับค�ำปรึกษาจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท�ำให้เกิดความ ไววางใจที่จะเปิดเผย
เรื่องราวปัญหาของตน โดยมีวิธีการดังนี้

1.1 สร้าง
บรรยากาศที่ดีเงียบ
		
สงบเป็นส่วนตัวเหมาะที่
จะพูดคุยได้อย่างเปิด
เผย

1.2 จัดที่นั่ง ควรมีระยะ
ห่างที่พอดี วางเก้าอี้อยู่ด้าน
ข้าง ไมเผชิญหน้า ไมมีวัตถุ
อื่นใดมาขวางกั้น

1.3 เริ่มต้นกล่าวค�ำ
ทักทายเชื้อเชิญให้นั่ง แนะน�ำ
ตัวเองถามชื่อของผู้มารับค�ำ
ปรึกษา พูดคุยเรื่องทั่วไป แล้ว
จึงน�ำเข้าสู่ประเด็นโดยการใช้
ค�ำถามปลายเปิด

ผู้ให้ค�ำปรึกษา ควรใช้ภาษาที่ฟังง่ายไม่ใช้ศัพท์เฉพาะทาง หรือภาษาต่างประเทศ และ
แสดงออกด้วยท่าทางที่สอดคลองกับการพูด เช่น การยิ้ม สบตา พยักหนา สีหน้า น�้ำเสียง
เป็นมิตร ท่าทียอมรับ โน้มตัวเข้าหาโดยมีระยะห่างพอควร รวมทั้งแสดงความรูสึกเข้าใจ
เห็นใจ อยากช่วยเหลือ และให้ความมั่นใจในการรักษาความลับของเรื่องที่จะปรึกษา
ขั้นตอนที่    2  การส�ำรวจปัญหา (Exploration the problem)
การส�ำรวจปัญหา เป็นขั้นตอนที่ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะพยายามใช้ทักษะต่างๆ เพื่อให้ทั้ง
ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาและผูร้ บั ค�ำปรึกษาไดตระหนักรูป ญ
ั หาตรงกันว่าปัญหาทีแ่ ท้จริงคืออะไร โดยผู้
ให้คำ� ปรึกษาเปิดโอกาสให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาไดระบายถึงความรูส กึ นึกคิดในใจ รายละเอียดต่างๆ
ในปัญหาของตน ขณะเดียวกันผู้ให้ค�ำปรึกษาไดเรียนรูภูมิหลัง ความเป็นมาของปัญหา
ลักษณะปัญหา ผลกระทบ รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ท�ำไปแลว บทบาทของผู้ให้ค�ำปรึกษา
คือ การช่วยให้ ผู้รับค�ำปรึกษาสามารถพิจารณาตนเองและปัญหาที่เกิดขึ้น ทักษะส�ำคัญที่ผู้
ให้ค�ำปรึกษา ใช้ในการส�ำรวจท�ำความเข้าใจปัญหา ประกอบด้วย การฟัง การทวนความ
การถาม การเงียบ การทวนซ�้ำ การสะท้อนความรูสึกและการสรุปความ
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ขั้นตอนที่  3  เข้าใจปัญหาและสาเหตุและความต้องการ (Problem Identification)
เมื่อผู้รับค�ำปรึกษาได้เลือกปัญหาที่แท้จริง ที่ต้องการให้ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะช่วยให้ผู้รับ
ค�ำปรึกษาได้คดิ พิจารณาปัญหา ความรูส กึ ของตนเอง เข้าใจว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร รับ
รูว า่ ตนเอง มีความต้องการและยอมรับว่าตนเองเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหา เกิดแรงจูงใจในการ
ยอมรับส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ทักษะที่ผู้ให้ค�ำปรึกษาใช้ในการโตตอบ มีดังนี้
1. การให้ข้อมูล (Informing)
2. การหาผลจากการกระท�ำ (Exploring Logical Consequences)
3. การให้ข้อมูลย้อนกลับว่าผู้อื่นมองเขาอย่างไร (Feedback)
4. การตีความ (Interpreting)
5. การชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องปรกติ (Normalizing)
6. การสอบถาม (Probing)
7. ให้ข้อสังเกตถึงความขัดแย้งกันในตัวของผู้รับค�ำปรึกษา (Confrontation)
8. เปลี่ยนแนวคิดเดิมเคยคิดในมุมหนึ่งเปลี่ยนเป็นคิดไดในอีกมุมมองหนึ่ง
9. เปิดเผยตนเองหรือยกกรณีของผู้ให้ค�ำปรึกษาเป็นตัวอย่าง (Self- Disclosure)
10. ยับยัง้ ตนเองของผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาเพือ่ ให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษามีโอกาสไดค�ำตอบด้วยตัวเอง
ขั้นตอนที่  4  วางแผนแก้ไขปัญหาตามสภาพ (Problem Solving)
หลังจากการส�ำรวจปัญหาแล้ว อาจพบหลายปัญหา ในการพบกันครั้งเดียว สิ่งส�ำคัญ
คือการช่วยให้ผู้รับค�ำปรึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหา และจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
ว่าควรที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาในเรื่องใดก่อน ในขั้นตอนนี้ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องเป็นผู้ก�ำหนดเป้า
หมาย จุดประสงค์ที่ต้องการ ก�ำหนดทางเลือกและเรียนรูที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่ง
ผู้ให้ค�ำปรึกษาเป็นก�ำลังใจและคอยช่วยเหลือ พร้อมให้ความมั่นใจ ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็น เพื่อ
ประกอบการเลือกและตัดสินใจแกผู้รับค�ำปรึกษา โดยผู้ให้ค�ำปรึกษาใช้วิธีต่างๆเช่น การให้
ความรู้ การชี้แนะแนวทาง การชักจูง การฝึก การให้การบ้าน การชมเชยเมื่อท�ำดี การก
ระตุ้นให้ท�ำ การประเมินผล และการแกไข การฝึกฝนทักษะต่างๆ
ปัญหาทีค่ วรเลือกจัดการก่อนมักจะเป็นปัญหาความรูส กึ นึกคิดของบุคคลนัน้ ปัญหาทีม่ ี
ความรุนแรงเร่งด่วนเฉพาะหน้า และปัญหาผูร้ บั ค�ำปรึกษาดูจะมีศกั ยภาพในการแกไขไดมาก
ที่สุด
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ประเภทของปัญหาและทักษะที่ใช้ในการช่วยเหลือ

ปั ญ หาการขาดข้ อ มู ล สิ่ ง ที่
ผูร้ บั ค�ำปรึกษาต้องการคือ ข้อมูล
ที่ถูกต้อง
ปัญหาการตัดสินใจ สิ่งที่ผู้ให้
ค�ำปรึกษา ต้องเติมให้กับผู้รับ
บริ ก ารคื อ หาทางเลื อ กอย่ า งมี
เหตุผล

ปั ญ หาความรู  สึ ก นึ ก คิ ด สิ่ ง ที่ ผู ้ รั บ ค� ำ ปรึ ก ษา
ต้องการ คือ ความเห็นใจและก�ำลังใจเพือ่ เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอารมณ์เกิดความมั่นใจในการต่อสู้
และเผชิญกับปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งผู้ให้ค�ำปรึกษา
สามารถสื่อสารด้วยการใช้ค�ำพูด การกระท�ำ เพื่อ
ให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาลดความตึงเครียด ผ่อนคลายความ
กังวลและทุกข์ใจ

ขั้นตอนที่ 5 ยุติการบริการปรึกษา (Termination of counseling)
เมือ่ ผูร้ บั ค�ำปรึกษา เกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเองอย่างแทจริง สามารถเข้าใจ
ปัญหารู้ความต้องการ รูวิธีการแก้ไขปัญหา พรอมทั้งมีความมั่นใจ การตัดสินใจ แสดงให้
เห็นว่าปัญหาของผูร้ บั ปรึกษาเริม่ คลีค่ ลาย ทีจ่ ะยุตกิ ารปรึกษาในครัง้ นี้ โดยมีวธิ กี ารดังนีค้ อื
1. การให้สัญญาณเตือนแก่ผู้รับค�ำปรึกษา เพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าหมดเวลาของการ
ปรึกษาแล้ว
2. เปิดโอกาสให้ถามสิ่งที่ยังค้างคาใจ ตรวจสอบความคิด สอบถามถึงความรูสึกที่
เปลี่ยนแปลงไปและทบทวนสรุปความเข้าใจที่ไดรับในระหว่างรับค�ำปรึกษา
3. แสดงความชื่นชมความสามารถของผู้รับค�ำปรึกษา ที่มีความมุ่งมั่นที่อยากแก้ไข
ปัญหา ของตนเองและกล้าคิด กลาทบทวนปัญหาต่างๆ
4. การนัดหมายติดตามครั้งต่อไป ควรมีการตกลง เลือกวันและเวลาที่สะดวกเหมาะ
สม แต่ถ้า ไม่มีการนัดหมายต่อ ผู้ให้ค�ำปรึกษาควรบอกให้ผู้รับค�ำปรึกษาทราบว่า ยินดี
ที่จะให้ความช่วยเหลือหากต้องการปรึกษาพรอมทั้งกล่าวลาด้วยท่าทางที่อบอุน เป็นมิตร
ควรเปิดโอกาสให้สามารถซักถามข้อข้องใจได ในสิง่ ทีพ่ ดู คุยกันในครัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการส่งเสริม
ความมั่นใจ
5. ส่งต่อกรณีจ�ำเป็นไปที่หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ควรแจ้งผลความจ�ำเป็น เพื่อ
ประโยชนของผู้รับค�ำปรึกษา พรอมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และบุคคลที่ต้องติดต่อให้
ผู้รับค�ำปรึกษาทราบด้วย
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2.1 การให้ค�ำปรึกษาแบบรายบุคคล (Individual Counseling)
มีน�ำเสนอในรูปแบบขั้นตอนแต่ละรูปแบบดังต่อไปนี้
2.1.1 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางฮอทไลน์ มมส
A

นิสิตขอรับค�ำปรึกษา

วิเคราะห์ปัญหา/ เข้าใจปัญหา และ
สาเหตุ  ความต้องการ

วางแผนแก้ไขปัญหา

ไม่ส�ำเร็จ

ด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหา
ส�ำเร็จ
เสริมสร้างก�ำลังใจ

ยุติการให้บริการ
ภาพประกอบ 5 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางฮอทไลน์ มมส
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จากภาพประกอบ 6 อธิบายตามล�ำดับขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางฮอท
ไลน์ มมส ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1

นิสิตขอรับค�ำปรึกษา ก่อนที่จะรับโทรศัพท์ ควรหายใจเข้า-ออ
กลึกๆ ช้าๆ รับรู้ถึงการเต้นของหัวใจ ประมาณ 2-3 ครั้ง จาก
นั้นควรมีสติรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก ผ่อนคลาย เตรียมพร้อมที่จะ
รับฟังปัญหาของผู้ใช้บริการ ควรเริ่มด้วยการกล่าวค�ำว่า สวัสดีคะ/
สวัสดีครับ ที่นี่ฮอทไลน์ มมส ยินดีให้บริการค่ะ พร้อมแนะน�ำชื่อ
ผู้ให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะห์ปัญหา/ เข้าใจปัญหา และสาเหตุ ความต้องการ โดยการ
ทบทวนเรื่องราว ที่ผู้มารับบริการ ถามถึงเหตุการณ์ว่า อะไรก�ำลัง
เกิดขึน้ เป็นใคร ทีไ่ หน อย่างไร เกิดขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ ไร เพือ่ สร้างความ
มั่นใจให้มากๆว่า เมื่อรับฟังเรื่องราวของปัญหาจะต้องจดจ่อในสิ่ง
ที่ผู้รับค�ำปรึกษา พร้อมกับ สะท้อนเนื้อหา สะท้อนอารมณ์ความ
รู้สึกในขณะนั้นด้วย เช่น น้องรู้สึกไม่สบายใจ น้องบอกเรื่องนี้กับ
ใครไม่ได้ เป็นไปได้ไหมที่จะเล่าเรื่องราวให้พี่ฟัง เพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แบ่งปันปัญหา จะท�ำให้น้องคลี่คลายความกังวลใจลงได้ ระหว่าง
ที่ก�ำลังให้ค�ำปรึกษาทางสายด่วน ควรจดโน้ตย่อไปด้วยเพื่อจะได้
วิเคราะห์เหตุการณ์และให้คำ� ปรึกษาได้ถกู ต้อง จะได้ไม่ตอ้ งคอยพะวง
อยู่กับการจดจ�ำรายละเอียดต่างๆ ซึ่งบางครั้งข้อมูลมาก ท�ำให้เกิด
การสับสนได้ซักถามท�ำให้เกิดความกระจ่าง เกี่ยวข้องกับปัญหาผู้ใช้
บริการต้องการแก้ไขปัญหา

ขั้นตอนที่ 3

วางแผนแก้ไขปัญหา ร่วมกับผู้รับค�ำปรึกษา เพื่อที่จะได้ทราบว่า
ปัญหาที่แท้จริงที่ต้องได้รับการแก้ไขทันทีคือ การจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญของปัญหาผู้รับค�ำปรึกษา มีเรื่องอะไร ก่อน หลัง
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ขั้นตอนที่ 4

ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อได้แยกแยะและท�ำให้ทราบถึงว่าผู้รับ
ค�ำปรึกษามีปัญหาทางด้านไหน ก็เริ่มในการที่จะแก้ไขปัญหา เมื่อ
ด�ำเนินแก้ไขปัญหาไปสักระยะ ผูร้ บั ค�ำปรึกษา ยังไม่ทราบว่าจะตัดสิน
ใจอย่างไรไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะต้องให้ผู้ผู้รับค�ำ
ปรึกษากลับไปในขัน้ ตอน ทีจ่ ะต้องวิเคราะห์ปญ
ั หา เริม่ กระบวนการ
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อผู้ใช้บริการปฏิบัติการขั้นตอนส�ำเร็จจะต้องน�ำไปสู่
การปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

เสริมสร้างก�ำลังใจ เพือ่ ทีจ่ ะให้ผรู้ บั ค�ำปรึกษาได้กำ� ลังใจและมีพลังใน
การแก้ไขปัญหา ยอมรับปัญหา มีความเข้มแข็งที่จะก้าวเดินต่อไป
ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะอยู่เคียงข้างเวลาที่เกิดปัญหาสามารถติดต่อขอรับ
บริการ ฮอทไลน์ มมส ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 6

ยุติการให้บริการ เพื่อที่จะให้ผู้รับค�ำปรึกษากลับไปปฏิบัติตามที่ได้
ตกลงไว้ ถ้ามีปัญหาสามารถโทรมาปรึกษาได้ตลอดเวลา

ข้อพึงระวัง ที่พบจากการบริการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์

กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตรุนแรง ให้ซักถามถึงบุคคลที่ก�ำลังเกี่ยวข้อง อาจมี
อันตรายถึงชีวิต ให้แนะน�ำดังนี้
1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีต�ำรวจ การแจ้งข่าวเพื่อที่จะให้ความช่วย
เหลือทันถ่วงที
2. สังเกตเห็นว่า ผู้ก่อเหตุมีอาวุธหรือไม่ ก�ำลังเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุหรือ
ไม่ อารมณ์ความรู้สึกขณะนั้นเป็นอย่างไร เช่น กังวล ก้าวร้าว ภาวะซึมเศร้า ทะเลาะวิวาท
เป็นต้น
3. กรณีที่ผู้ก่อเหตุก�ำลังมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึมเศร้าต่อต้านสังคม แนะน�ำให้โทรศัพท์
แจ้งเจ้าของพื้นที่ให้ทราบเพื่อด�ำเนินการต่อไป หรือสามารถแจ้งประสานไปทางต�ำรวจ 191
เป็นต้น
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ในขณะทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาทางสายด่วน มมส ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาสามารถใช้กระบวนการปรอท
อารมณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ค�ำปรึกษา จะท�ำให้มีความเข้าใจกระบวนการ เกิดความ
กระจ่างยิ่งขึ้น ตามภาพประกอบ ของปรอทอารมณ์ (อรอนงค์ อินทรจิตร & นรินทร์ กริน
ชัย.(2538) ดังนี้

2.1.1.1 กระบวนการให้ค�ำปรึกษาทางฮอทไลน์ มมส
ปรอทอารมณ์ (Emotional Thermometer)
ผู้ที่มีปัญหา

ผู้ให้ค�ำปรึกษา

อารมณ์   
50%
ระบายความในใจ
การพูด-ให้ยาตนเอง
การทบทวน
ปัญหา 
50%
แสดงความต้องการ
แสวงหาทางเลือก
การตัดใจ

1

การให้เวลา

2

การรับฟังอย่างมีสมาธิ

3

การสะท้อนอารมณ์-ความรูส้ กึ

5

การประเมินความต้องการ

6

การร่วมชี้แนะหนทาง

7

สรุปผล

ภาพประกอบ 6 กระบวนการให้ค�ำปรึกษาทางฮอทไลน์ มมส (ปรอทอารมณ์)
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จากภาพประกอบ 6 อธิบายได้ว่ากระบวนการให้ค�ำปรึกษาทางฮอทไลน์ มมส นี้
ประกอบด้วย
ผู้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ (Counselor) และผู้ที่มีปัญหา(Counselee,Client) และ
กระบวนการ (Process) ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ค�ำปรึกษากับผู้มาขอรับค�ำปรึกษา
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้มาขอรับค�ำปรึกษา ดังนั้นอารมณ์ของคนเรานั้นสามารถ
เปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ไปตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ดังจะ
เปรียบได้กับปรอทวัดไข้ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของร่างกายคน เวลาที่แต่ละคนมี
ปัญหา อารมณ์ของเขาจะท�ำให้สภาพของปัญหาดูเหมือนกับมีปัญหาอยู่มากมาย หรือคิดได้
เป็นจ�ำนวนเปอร์เซ็นต์ถึง100 % แต่ในปริมาณ ปัญหาทั้งหมดนั้นอันที่จริงอาจจะมีปัญหา
จริงๆ อยู่เพียงส่วนหนึ่ง เช่น มีอยู่50 % หรือ 30 % หรือ 10 % ส่วนที่เหลือคือ ความ
สับสน ท้อแท้ ความหงุดหงิดใจ ร้อนใจ ในการมุ่งแก้ปัญหานั้นให้ได้
กระบวนการทางอารมณ์นี้ เรียกว่าปรอทอารมณ์ หรือเทอร์โมมิเตอร์อารมณ์             

กระบวนการเริ่มจาก

ผู้ที่มีปัญหา (Counselee, Client
ประกอบด้วย อารมณ์ การระบายความในใจ
การแสดงความต้องการ การแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจ มักจะเริ่มต้นด้วย
อารมณ์ ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาทุกคน ต้องตระหนักถึงความสุภาพอ่อนโยน น�ำ้ เสียงทีต่ อบรับ ปล่อย
ให้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น 2-3 ครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้โทรฯ ได้แก่ “สวัสดีค่ะ/ครับ…ที่
นี่ ฮอทไลน์ มมส ค่ะ/ครับ…”หรือ “สวัสดีค่ะ/ครับ…สายด่วน มมส ค่ะ/ครับ”ด้วยถ้อยค�ำ
ทักทายอย่างง่าย ๆ แต่เปีย่ มด้วยเสีย่ งของความอบอุน่ เป็นมิตร“อยากจะให้เราช่วยอะไรบ้าง
ค่ะ/ครับ” ผู้ที่มีปัญหา อยากปรึกษาปัญหาการเรียนค่ะ ในการปรึกษานั้นผู้ที่มีปัญหาจะมา
ด้วยน�้ำเสียงสั่นเครือ ร้องไห้ แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา ระบายความรู้สึกอึดอัดใจ

“อารมณ์”

เปรียบได้กับโรคติดต่อชนิดหนึ่งซึ่งจะแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว
ในทุกระดับชั้น ทุกสถานการณ์ ทุกวงสังคม ตัวอย่างง่ายๆ เช่น อารมณ์โกรธที่ระงับไว้ไม่
ได้ด้วยสติของบุคคลนั้นจะแสดงออกทางสีหน้าที่บึ้งตึง ค�ำพูดกระทบกระแทก เปรียบเปรย
หรือแสดงความไม่เป็นมิตร ผู้ที่ตกเป็นเป้าของความโกรธ หรือแม้แต่ผู้ที่พบเห็นก็เกิดความ
ไม่สบายใจ รับเอาอารมณ์ที่ขุ่นมัวเข้ามาไว้ แล้วก็น�ำออกแพร่ขยายกับบุคคลอื่นต่อไป และ
อารมณ์มิได้มีเพียงรูปแบบเดียว อารมณ์มีอยู่มากมายหลากหลายลักษณะ อาทิ รัก โลภ
โกรธ หลง หึงหวง อาฆาตแค้น ริษยา จากระดับทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ไปจนถึงระดับของความท้อแท้
สิน้ หวัง เบือ่ หน่าย พลังทางจิตอ่อนแอ จนไม่สามารถรักษาความสมดุลทางร่างกายและความ
นึกคิดได้ต่อไป มนุษย์อาจทอดอาลัยในชีวิต สิ้นคิด ยอมแพ้ สุดท้ายอาจท�ำร้ายหรือท�ำลาย
ชีวิต ตนเองและผู้อื่นได้
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การระบายความในใจ เป็นการให้คนทีม่ ปี ญั หาได้ระบายความสับสน ท้อแท้

คับข้องใจ ตลอดจนความเงียบเหงาเดียวดาย การสละเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการ
พฤติกรรมดังกล่าว การที่เราพูดถึงการให้เวลานั้น ไม่ใช่เวลา จะเป็น “ยา” สมานความเจ็บ
ปวดได้ดีที่สุดเท่านั้น แต่เวลาที่เราต้องการใครสักคนอย่างทันทีทันใด มีความหมายมากกว่า
เวลาทีย่ งั มาไม่ถงึ การให้เวลาทีถ่ กู จังหวะกับบุคคลแม้เพียงเล็กน้อยมีคา่ มากกว่าเวลามากมาย
ที่ให้บุคคลที่ยังไม่ต้องการ

การพูด-ให้ยาตนเอง

ผู้ที่มีปัญหาจะได้รับการเยียวยาของตนเองจากการพูด
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมากในการให้เวลาต้อผู้ที่มีปัญหา ท�ำให้การพูด เป็นการให้ยาตนเองที่มีคน
ที่เข้าใจตนเองถือว่าท�ำให้ลดความตึงเครียดของอารมณ์ลงได้

การแสดงความต้องการ เป็นการแสดงความต้องการของปัญหาทีม่ าปรึกษา

ว่าจะไปด�ำเนินการอย่างไร แสดงถึงสิ่งที่จะน�ำไปปฏิบัติได้และเหมาะสมสร้างสรรค์มากที่สุด
และเลือกทางนี้แล้วจะเป็นอย่างไร อาจจะลองไปปฏิบัติดูก่อน

การแสวงหาทางเลือก

เมือ่ ผ่านกระบวนการช่วงแรกมาแล้วได้จดั เรียงล�ำดับ
ความส�ำคัญของปัญหาเรียบร้อยแล้ว ท�ำให้แสดงทางเลือกของปัญหา เลือกทางนีแ้ ล้วจะเป็น
อย่างไร อาจจะลองไปปฏิบัติตนดูก่อน

การตัดสินใจ

ในการยุติปัญหาเพราะได้ตัดสินใจที่จะไปแก้ไขปัญหา เมื่อไปแก้
ปัญหาแล้วได้ผลอย่างไรจะน�ำมารายงาน หรือแจ้งผลการปฏิบตั ใิ ห้ผใู้ ห้คำ� ปรึกษาในล�ำดับต่อ
ไป

กระบวนการเริ่มจาก

ผู้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ (Counselor)
มีหน้าที่ ต่อผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาประกอบด้วย การให้เวลา การรับฟังอย่างมีสมาธิ การสะท้อน
อารมณ์ ความรู้สึก การประเมินความต้องการ การร่วมชี้แนะหนทาง และสรุปผล
อธิบายจากภาพประกอบได้ว่า ผู้ให้ค�ำปรึกษา (Counselor) มีหน้าที่ดังนี้

การให้เวลา เพราะสังคมไทยในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก เรามีชีวิตอยู่อย่าง

รีบร้อน ต้องต่อสูด้ นิ้ ร้นแข่งขันกันและกัน จนกลายเป็นความเคยชินต่อการแสดงความเห็นแก่
ตัวของเราเอง เวลาทีไ่ ม่มใี ครฟังเรา เราอาจมองไม่เห็นพฤติกรรมหรือการกระท�ำของตนเอง
แต่ทันใดที่เราต้องการใครสักคนมารับฟังปัญหา
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การรับฟังอย่างมีสมาธิ ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาจะต้องรับฟังอย่างตัง้ ใจ จดจ่อในสิง่ ที่

ได้รบั ฟังมา เพือ่ แสดงความใส่ใจ เข้าใจปัญหาอารมณ์ความรูส้ กึ ของผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา อาจจะตอบ
รับ คะ/ครับ ในขณะที่รับฟังปัญหาก็ได้ในขณะที่ “เรา” ฟังผู้โทรฯพูดนั้น เราอาจจะไม่ต้อง
พูดอะไรมาก ๆ นาน ๆ หรือบ่อยนัก นอกจากค�ำตอบรับสอดแทรกเป็นระยะๆ เพื่อแสดง
ว่าเรายังก�ำลังตั้งใจฟังเขาพูดอยู่ แต่กระนั้นในบางราย เราก็ต้องใช้ค�ำพูดอธิบายโต้ตอบหรือ
สะท้อนกลับค�ำพูดของผู้โทรฯเป็นการตรวจสอบว่า เราเข้าใจค�ำพูดเขาแค่ไหน ขณะเดียวกัน
ในบางราย เราอาจให้ค�ำอธิบาย แนะแนว หรือชี้แจงเป็นเวลานาน ๆ การควบคุมระดับเสียง
ให้อยู่ในระดับกลางอย่างสม�่ำเสมอเป็นเรื่องจ�ำเป็น เพราะการพูดด้วยเสียงระดับกลาง

การสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึก

ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะสะท้อนเนื้อหาที่ผู้ที่มี
ปัญหาได้ปรึกษา นอกจากนั้นจะต้องรับรู้อารมณ์ความรู้สึกด้วย เช่น เรื่องการเรียน น้อง
ก�ำลังบอกว่ามีปญ
ั หาการเรียน ลองเล่าให้พฟี่ งั ได้นะคะ หรือตามทีเ่ ล่ามาน้องรูส้ กึ เสียใจ น้อง
ไม่สบายใจเรื่องการเรียน น้องกลัวพ่อแม่จะเสียใจที่ผลการเรียนไม่ดี น้องไม่กล้าที่เล่าเรื่อง
การเรียนให้พ่อแม่ฟัง จะท�ำให้ผู้ที่มีปัญหาได้รับการเยียวยาตนเอง ความรู้สึกจะดีขึ้น ท�ำให้
การพูด เป็นการให้ยาตนเองที่มีคนที่เข้าใจตนเอง

การประเมินความต้องการ

สิ่งที่ได้ให้ค�ำปรึกษาต่อผู้ที่มีปัญหามาระดับ
หนึ่งแล้ว อารมณ์ความรู้สึกได้ลดลงแล้ว เหลือแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ให้ค�ำปรึกษาได้ประเมิน
ความต้องการ และให้ผทู้ มี่ ปี ญ
ั หาได้มองว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนทีเ่ หมาะกับศักยภาพของ
ตนเอง

การร่วมชีแ้ นะหนทาง ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาได้รว่ มกันชีแ้ นะหนทาง ว่าทางออกของ

ปัญหาเป็นไปได้อย่างไร ผู้ที่ตัดสินใจทางออกปัญหาของตนเองคือผู้ที่มีปัญหา

สรุปผล

ผู้ให้ค�ำปรึกษาจะสรุปผลทั้งหมดจากกระบวนการว่าผู้ที่มีปัญหาเลือกและ
ตัดสินใจอย่างไร และจะไปแก้ไขอย่างไรบ้าง เมื่อได้ไปด�ำเนินการอย่างไร ก็จะเป็นการนัด
พบกันในครั้งต่อไปเพื่อมารายงานผลให้ผู้ให้ค�ำปรึกษาทราบในครั้งต่อไป
ในการท�ำงานของการให้ค�ำปรึกษาทาง ฮอทไลน์ มมส จะมีบุคคลอยู่สองฝ่าย คือผู้
ให้ค�ำปรึกษา และผู้ใช้บริการ ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีบทบาทและหน้าที่ ที่แตกต่างกัน แต่มีความ
สัมพันธ์กันตลอดเวลา ผู้ใช้บริการจะเล่าเรื่องราวของตนเองพร้อมกับการแสดงอารมณ์และ
ความรูส้ กึ ทีม่ ี ในขณะทีผ่ ใู้ ห้คำ� ปรึกษาคือบุคคลทีจ่ ะต้องเปลีย่ นแปลงไปตามสถานการณ์เข้าใจ
หน้าที่ ของตนว่า จะท�ำอย่างไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นของผู้ใช้บริการ ผู้ให้ค�ำปรึกษาต้องให้การ
สนับสนุน ทางจิตใจเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจว่า ผู้ใช้บริการจะเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆ
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2.1.2  ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางเฟสบุ๊ค

A

รับข้อมูลจากข้อความเฟสบุ๊ค
เกี่ยวกับปัญหา ที่ต้องการปรึกษา

วิเคราะห์ปัญหา

วางแผนแก้ปัญหา /ให้ข้อมูลด้านการให้ค�ำ
ปรึกษาแก้ปัญหาและส่งข้อความตอบกลับไป

ไม่ส�ำเร็จ
ด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหา
ส�ำเร็จ
ยุติการให้บริการ

ติดตามผล
ภาพประกอบ 7 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางเฟสบุ๊ค
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จากภาพประกอบ 7 จะเห็นได้วา่ การให้คำ� ปรึกษานิสติ ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น ช่อง
ทางเฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นที่นิยมในกลุ่มของวัยรุ่น สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่
รับค�ำปรึกษาไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ให้ค�ำปรึกษา ผู้ให้ค�ำปรึกษา โดยนักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ที่ผ่านการอบรมการให้ค�ำปรึกษาขั้นต้น ให้ค�ำปรึกษาผ่าน
ทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ดังรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1

รับข้อมูลจากข้อความเฟสบุ๊ค เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะห์ปัญหา เพื่อที่ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้รับบริการว่า
ข้อมูลตรงคืออะไร ข้อมูลซ่อนเร้น คืออะไร ศึกษาจากข้อมูลที่ส่งมา
ว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไรที่เป็นปัญหาที่แท้จริง

ขั้นตอนที่ 3

วางแผนแก้ปญ
ั หา และให้ขอ้ มูลด้านการให้คำ� ปรึกษา แก้ปญ
ั หาและ
ส่งข้อความตอบกลับไปอย่างทันที ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาอาจจะเริม่ จาก การ
รับรู้อารมณ์ความรู้สึกตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งมา จากนั้นสะท้อน
เนื้อหา เพื่อที่จะได้ตรงประเด็นเสมือนการตอบกลับ เพื่อที่จะให้เขา
สัมผัส ได้ว่าเรารับรู้ มีความเข้าใจในปัญหาของเขา และพร้อมที่จะ
ให้ค�ำปรึกษาช่วยเหลือต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อผู้รับบริการเกิดปัญหาอีกครั้ง เพื่อที่ให้
เกิดความต่อเนื่อง มองเห็นปัญหาอย่างชัดเจน การตัดสินใจของ
ปัญหาขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ แต่เราจะเป็นเพียงกระจกเงาในการ
สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อด�ำเนินการในขั้นนี้ ถ้าไม่ส�ำเร็จ จะ
ต้องให้ผู้รับบริการกลับไปวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
ส�ำเร็จก็จะต้องด�ำเนินการไปตามขัน้ ตอนทีว่ างไว้ทกุ ประการ จะต้อง
น�ำไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

ยุติการให้บริการ โดยผู้ให้ค�ำปรึกษาและผู้รับบริการ สามารถหา
ทางออกของปัญหาร่วมกันได้

ขั้นตอนที่ 6

ติดตามผล หลังจากทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาไปแล้ว ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ส่งข้อความ
หรือการโทรผ่านช่องทาง inbox เพือ่ ทราบถึงการแก้ปญ
ั หาและการ
ด�ำเนินชีวิตต่อไป
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2.1.3 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางไลน์
A

รับข้อมูลจากข้อความทางไลน์
เกี่ยวกับปัญหา ที่ต้องการปรึกษา

วิเคราะห์ปัญหา

วางแผนแก้ปัญหา /ให้ข้อมูลด้านการให้ค�ำ
ปรึกษาแก้ปัญหาและส่งข้อความตอบกลับไป

ไม่ส�ำเร็จ
ด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหา
ส�ำเร็จ
ยุติการให้บริการ

ติดตามผล
ภาพประกอบ 8 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาทางไลน์
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จากภาพประกอบ 8 จะเห็นได้ว่า บริการให้ค�ำปรึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ช่อง
ทางไลน์ เป็นที่นิยมในกลุ่มของวัยรุ่น เนื่องจากสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้รับบริการ
ปรึกษาไม่ตอ้ งเผชิญหน้ากับผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา โดยนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อาจารย์ทปี่ รึกษา ผูท้ ผี่ า่ นการอบรมการให้คำ� ปรึกษาขัน้ ต้น ให้คำ� ปรึกษาผ่านทางไลน์ (Line)
สะดวกและรวดเร็วดังรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1

รับข้อมูลจากข้อความทางไลน์เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการปรึกษาผู้ให้
ค�ำปรึกษา

ขั้นตอนที่ 2

วิเคราะห์ปญ
ั หา เพือ่ ทีท่ ำ� ความเข้าใจเกีย่ วกับปัญหาทีผ่ รู้ บั ค�ำปรึกษา
ว่าข้อมูลตรงคืออะไร ข้อมูลซ่อนเร้น คืออะไร ศึกษาจากข้อมูลที่ส่ง
มาว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไรที่เป็นปัญหาที่แท้จริง

ขั้นตอนที่ 3

วางแผนแก้ปญ
ั หา และให้ขอ้ มูลด้านการให้คำ� ปรึกษา แก้ปญ
ั หาและ
ส่งข้อความตอบกลับไปอย่างทันที ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาอาจจะเริม่ จาก การ
รับรู้อารมณ์ความรู้สึกตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งมา จากนั้นสะท้อน
เนื้อหา เพื่อที่จะได้ตรงประเด็นเสมือนการตอบกลับ เพื่อที่จะให้เขา
สัมผัส ได้ว่าเรารับรู้ มีความเข้าใจในปัญหาของเขา และพร้อมที่จะ
ให้ค�ำปรึกษาช่วยเหลือต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อผู้รับบริการเกิดปัญหาอีกครั้ง เพื่อที่ให้
เกิดความต่อเนื่อง มองเห็นปัญหาอย่างชัดเจน การตัดสินใจของ
ปัญหาขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ แต่เราจะเป็นเพียงกระจกเงาในการ
สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้น เมื่อด�ำเนินการในขั้นนี้ ถ้าไม่ส�ำเร็จ จะ
ต้องให้ผู้รับบริการกลับไปวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ
ส�ำเร็จก็จะต้องด�ำเนินการไปตามขัน้ ตอนทีว่ างไว้ทกุ ประการ จะต้อง
น�ำไปสู่การปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

ยุติการให้บริการ โดยผู้ให้ค�ำปรึกษาและผู้รับบริการ สามารถหา
ทางออกของปัญหาร่วมกันได้

ขั้นตอนที่ 6

ติดตามผล หลังจากทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาไปแล้ว ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา ส่งข้อความ
หรือการโทรผ่านช่อง ทางไลน์ เพื่อทราบถึงการแก้ปัญหาและการ
ด�ำเนินชีวิตต่อไป
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2.2  บริการให้ค�ำปรึกษาเป็นกลุ่ม (group Counseling)

		
เป็นการให้การช่วยเหลือผู้มารับบริการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีปัญหาคล้ายกัน
หรือมีความต้องการที่จะพัฒนาตนในเรื่องเดียวกัน โดยใช้ความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
กลุ่มในการช่วยเหลือสมาชิกเช่น ด้านก�ำลังใจ ความเห็นอกเห็นใจ การให้ข้อมูลย้อนกลับข้อ
เสนอแนะ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา ได้แนวทางแก้ไขปัญหา จากการพูดคุย
และพิจารณาร่วมกันในกลุ่ม ควรมีสมาชิกในกลุ่มจ�ำนวน 8-12 คน ซึ่งจะท�ำให้การให้ค�ำ
ปรึกษามีประสิทธิภาพ เพราะสมาชิกมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ทั่วถึง และมีส่วนร่วมใน
การรับและให้ความช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่างเต็มที่
C
นิสิตแจ้งความประสงค์และเสนอหัวข้อการให้ค�ำปรึกษา
ส�ำเร็จ

ไม่ส�ำเร็จ

ประชุมกลุ่มเพื่อ
ก�ำหนดวัน เวลาเข้ากลุ่ม

เสนอหัวข้อการให้ค�ำ
ปรึกษาใหม่

ท�ำได้

เข้ากลุ่มตามวันเวลาที่ก�ำหนด
วิเคราะห์ปัญหา
ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษา
และแก้ไขปัญหา

ท�ำไม่ได้
ไม่ส�ำเร็จ

ให้ก�ำลังใจและใช้
วิธีการอื่นเข้าร่วมด้วย

ยุติการให้ค�ำปรึกษากลุ่ม
ยุติการให้ค�ำปรึกษากลุ่ม

ติดตามผลการให้ค�ำปรึกษา

ภาพประกอบ 9 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling)
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จากภาพประกอบ 9 ขั้นตอนการให้ค�ำปรึกษาเป็นกลุ่ม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1
นิสติ แจ้งความประสงค์และเสนอหัวข้อการให้คำ� ปรึกษา ผูท้ ปี่ ระสงค์จะ
เข้าร่วมกลุ่มให้ค�ำปรึกษา ได้แจ้งความประสงค์

ขั้นตอนที่ 2
ประชุมกลุม่ เพือ่ ก�ำหนดวัน เวลาเข้ากลุม่ ในการให้คำ� ปรึกษา วางแผน
ในเรื่องขนาดของกลุ่ม กระบวนการคัดเลือกสมาชิก จ�ำนวนครั้งของการเข้ากลุ่ม
ช่วงเวลาของการจัดกลุม่ และรูปแบบของกลุม่ กิจกรรม และเกมทีใ่ ช้ในกระบวนการ
กลุ่ม เพื่อน�ำกลุ่มไปสู่แนวทางที่ต้องการ ถ้ายังไม่ส�ำเร็จ สมาชิกในกลุ่มต้องเสนอ
หัวข้อการให้ค�ำปรึกษาใหม่ และเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3
เข้ากลุ่มตามวันเวลาที่ก�ำหนด เริ่มจากการสร้างสัมพันธภาพ ระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม โดยการใช้กิจกรรมหรือเกม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้รู้จักกัน
มากยิ่งขึ้น อันจะน�ำไปสู่ความเป็นกันเอง มีความไว้วางใจของสมาชิกภายในกลุ่ม
จากนัน้ ผูน้ ำ� กลุม่ จะต้องชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการเป็นสมาชิกของกลุม่ ให้ผมู้ ารับค�ำ
ปรึกษาได้ทราบ แจ้งให้กลุ่มทราบระยะเวลาในการให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม ชี้แจง
ขอบเขตและอิสรเสรีภาพ ทีส่ มาชิกแต่ละคนพึงมีในการให้คำ� ปรึกษาแบบกลุม่ และ
การเคารพ รักษาความลับเรื่องราวของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม อธิบายข้อความรู้สึก
ระหว่างการปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิก

ขั้นตอนที่ 4
วิเคราะห์ปญ
ั หา จัดกลุม่ ปัญหาของผูม้ ารับค�ำปรึกษา ทีม่ สี ภาพปัญหา
ใกล้เคียง อายุใกล้กัน การจัดกลุ่มประมาณ กลุ่มละ 8 -12 คน
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ขั้นตอนที่ 5
ด�ำเนินการให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหา สมาชิกในกลุ่มปรึกษาหารือ
พิจารณาหาทางแก้ปัญหา โดยมีผู้น�ำกลุ่มเป็นผู้เอื้ออ�ำนวย และสร้างบรรยากาศ
ของกลุ่ม ให้มีการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนนี้ผู้น�ำกลุ่ม
ต้องใช้เทคนิคหลายอย่างประกอบ เช่น เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ การฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม การให้ค�ำชี้แนะ การเสริมแรง ฯลฯ และ
การใช้ทักษะต่าง ๆ เช่น การตีความหมาย การฟัง การสรุปความ การสะท้อน
อารมณ์ความรู้สึกการเผชิญหน้า การสะท้อนเนื้อหา เพื่อให้เข้าสู่เป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 6
ยุติการให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม ควรเป็นการตกลงของกลุ่ม โดยผู้ให้
ค�ำปรึกษาส่งเสริมให้สมาชิกกลุม่ ได้แสดงความคิดเห็นว่ากลุม่ ควรจะเริม่ เมือ่ ใด ยุติ
เมื่อใด และ สมาชิกกลุ่มควรได้รับการให้ค�ำปรึกษาแบบรายบุคคล ควรพบกันกี่
ครัง้ ควรตัดสินใจยุตกิ ลุม่ ด้วยวิธใี ด และผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา จะจัดการอย่างไรเพือ่ ช่วย
เหลือผู้ที่ไม่พร้อมจะยุติการขอรับค�ำปรึกษาเมื่อกลุ่มต้องการสลายตัว

ขั้นตอนที่ 7
บันทึกและสรุปรายงานผล เป็นการรวบรวมข้อมูลในการให้คำ� ปรึกษา
แบบกลุ่ม เพื่อที่จะสรุปรายงานผลการให้ค�ำปรึกษาเป็นภาพของกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 8
ติดตามผลการให้ค�ำปรึกษา เมื่อยุติการให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่มแล้ว ผู้
ให้คำ� ปรึกษาควรจะได้เว้นระยะเวลาไว้ประมาณ 3 เดือน นัดพบสมาชิกกลุม่ พร้อม
กันอีกครัง้ เป็นการติดตามผล และทบทวนตรวจดูวา่ สมาชิกกลุม่ แต่ละคนยังรักษา
ผลประโยชน์ที่ตนได้จากการให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่มได้มากน้อยเพียงใด และแต่ละ
คนสามารถท�ำงานไปได้ถึงขั้นใด ผู้ให้ค�ำปรึกษาอาจจะทบทวนข้อสรุปร่วมกันกับ
ผู้มาขอรับค�ำปรึกษาแต่ละคน เพื่อเป็นการให้ก�ำลังใจผู้มารับค�ำปรึกษาได้มีความ
เจริญงอกงามต่อไป
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ระบบการดูแลนิสิตที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
โดย ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล พ.บ.,ว.ว.จิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ความหมาย
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วิธีการด�ำเนินงาน กรณีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการด�ำเนินงานตาม

แผนผังด้านล่าง ดังนี้

รู้จักนิสิตเป็นรายบุคคล

คัดกรองนิสิต

กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง

ส่งเสริมนิสิต

กลุ่มมีปัญหา

ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ปัญหาดีขึ้น

ปัญหาไม่ดีขึ้น

ดูแลต่อเนื่อง

ส่งต่อหน่วยงานนอกคณะ
(เช่น กองกิจการนิสิต,
รพ.คณะแพทยศาสตร์
มมส., รพ.จิตเวช
ขอนแก่น)

แผนภูมิ กระบวนการด�ำเนินงาน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ดังภาพที่ 10
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การรู้จักนิสิตเป็นรายบุคคล

เป็นขั้นแรกของการที่จะช่วยนิสิตที่มีปัญหา

ทางสุขภาพจิต

ความเข้าใจต่อ “วัยนิสิต” การที่จะท�ำความเข้าใจนิสิตแต่ละคนได้ อาจารย์ที่

ปรึกษาและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ควรมีความรู้ความเข้าใจต่อความเป็นตัวตนของนิสิตก่อน
นิสิตที่จะอธิบายนี้ หมายถึง นิสิตปริญญาตรีซึ่งส่วนใหญ่ในขณะศึกษาจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ
18-25 ปี สังเกตว่าเป็นช่วงที่ประกอบไปด้วยสองวัย คือ วัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอน
ต้น จึงเป็นช่วงที่ละเอียดอ่อนอีกช่วงหนึ่ง
วัยรุ่นตอนปลาย หมายถึง ช่วงอายุระหว่าง 18-19 ปี เป็นช่วงที่บุคคลพยายามไล่
ตามความฝัน และสิ่งที่ตนสนใจหรือถนัดอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษา การกีฬา การเล่น
ดนตรี เพือ่ ให้ได้ความเป็นตัวตน ความภาคภูมใิ จในตนเอง และความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่ ในกลุม่
หรือสังคมที่ตนต้องการ จึงมักแสดงออกในลักษณะแสวงหาการยอมรับในหมู่เพื่อน ปัญหาที่
อาจพบได้ในช่วงวัยนี้ เช่น พฤติกรรมเรื่องเพศ การตั้งครรภ์ การใช้สารเสพติด การขับรถ
ประมาท การใช้ความรุนแรง เป็นต้น
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น หมายถึง ช่วงอายุระหว่าง 20-40 ปี ดังนั้นส�ำหรับนิสิตปริญญา
ตรีจึงเป็นช่วงรอยต่อที่เปลี่ยนจากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยทั่วไปเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
ตอนต้น บุคคลจะเริ่มมีอารมณ์ที่พลุ่งพล่านลดลง ใช้เหตุผลได้ดีขึ้น มีความสัมพันธ์กับผู้อื่น
แบบยืดหยุ่นมากขึ้น และจะมีความต้องการพึ่งพิงผู้อื่นแบบเด็กๆ ลดน้อยลง สามารถเริ่มต้น
สร้างเป้าหมายใหม่ๆ ในชีวิตเพื่อลงมือท�ำอย่างต่อเนื่องและแน่วแน่ได้ รวมทั้งเริ่มสนใจมอง
หาความสัมพันธ์ด้านความรักที่จริงจัง หากนิสิตสามารถท�ำสิ่งต่างๆ ได้บรรลุเป้าหมายตาม
ที่มุ่งหวัง นิสิตจะมีความมั่นใจ ภูมิใจ แล้วเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม แต่หาก
นิสิตต้องผิดหวังในเรื่องใดก็ตาม และไม่สามารถท�ำใจยอมรับหรือปรับตัวได้ ก็อาจจะท�ำให้
เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้

วิธีการค้นหาข้อมูล

ผู้ที่จะช่วยการดูแลนิสิต สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาสุขภาพจิตของนิสิตแต่ละคนได้ง่ายๆ จาก 4 วิธีการดังนี้
1. การสัมภาษณ์นิสิต เป็นการพูดคุยโดยตรงกับตัวนิสิตเอง
2. การสังเกตพฤติกรรม เป็นการสังเกตนิสิตเพื่อประเมินความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้น
จากกิริยาท่าทางหรือการกระท�ำของนิสิต
3. แหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นการหาข้อมูลของนิสิตจากแหล่งต่างๆ เช่น เพื่อน ผู้ปกครอง
บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาจารย์หรือบุคลากรอื่นๆ
4. การท�ำแบบคัดกรอง ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เครื่องมือช่วยในการประเมินความผิดปกติ
และเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยในการตัดสินใจในการวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นว่ามีความผิดปกติทางสุขภาพ
จิตหรือไม่ เช่น การใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง
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ข้อมูลที่ควรทราบเพื่อรู้จักนิสิตเป็นรายบุคคล

ได้รวบรวมปัญหาหรือความผิดปกติต่างๆที่พบได้บ่อยในนิสิต โดย แบ่งเป็น 3 หมวด
ใหญ่ๆ ดังนี้
หมวดที่ 1 การเรียน
หมวดที่ 2 สุขภาพจิต แบ่งย่อยเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความคิด ด้านอารมณ์ และ
ด้านพฤติกรรม
หมวดที่ 3 สุขภาพร่างกาย
ความผิดปกติ

1. การเรียน
2. สุขภาพจิต

2.1 ด้านความคิด

2.2 ด้านอารมณ์
2.3 ด้านพฤติกรรม

3.สุขภาพร่างกาย

ปัญหาที่สามารถพบได้
• ผลการเรียนแย่ลง
• สมาธิไม่ดี ความจ�ำแย่ลง
• ขาดเรียนบ่อย ไม่รับผิดชอบงาน
• ความคิดหลงผิด เชื่ออย่างฝังแน่นในสิ่งที่แปลกหรือไม่จริง ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นได้
• ความคิดไม่ต่อเนื่อง พูดจาสับสน เข้าใจได้ยาก
• คิดวิตกกังวลอย่างมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น
• คิดกังวลในบางเรื่องซ�้ำๆ อาจท�ำบางอย่างซ�้ำๆ
• อารมณ์ซึมเศร้า หดหู่ ท้อแท้
• เบื่อหน่าย ไม่อยากสนใจอะไรแม้แต่สิ่งที่เพลิดเพลิน
• อารมณ์ดีมาก สนุกสนานครึกครื้นเกินปกติ
• ประสาทหลอน รับรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่ไม่มีจริง
• ท�ำท่าทางหรือแสดงพฤติกรรมแปลกๆ โดยไม่มจี ดุ มุง่ หมายและ
ไม่มีเหตุผล เช่น หมุนมือ นิ่งค้า
• บุคลิกแยกตัว หน้าตาเฉยเมย ดูเฉื่อยชา พูดน้อยลง
• แต่งกายฉูดฉาดหรือหรูหรา ใส่เครื่องประดับมาก แต่งหน้า
เข้มจัด
• พูดมากกว่าเคย พูดไม่หยุด พูดเร็ว เปลี่ยนเรื่องเร็ว
• การใช้หรือติดสารเสพติด
• ติดการพนัน ติดเกม ติดอินเตอร์เน็ต
• ก้าวร้าว ท�ำร้ายผู้อื่น หรือข่มขู่จะท�ำร้ายผู้อื่น
• พยายามฆ่าตัวตาย หรือท�ำร้ายตัวเอง
• น�้ำหนักตัวต�่ำกว่าเกณฑ์ หรือสูงกว่าเกณฑ์
• โรคประจ�ำตัวทางกาย
• ความบกพร่องทางร่างกาย
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การดูแลนิสติ ตามลักษณะปัญหาและโรคทางสุขภาพจิต
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ภาคผนวก
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แบบประเมินทางจิตวิทยาก่อนรับค�ำปรึกษา
ค�ำอธิบาย ให้กรอกรายละเอียด และเครือ่ งหมาย / เพือ่ ประเมินระดับปัญหาของตนเองตามความเป็นจริง
เพือ่ เป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือนิสติ ต่อไป (ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ)
ข้อมูลส่วนตัว
วันที่...............เดือน................................................พ.ศ..........................................................................
ชื่อ………………………………………..นามสกุล……………………………………….…ชื่อเล่น………….…………………….
เพศ...............อายุ………………ปี
คณะ……………………………….............................................................
รหัสประจ�ำตัวนิสิต……………………..………………ที่อยู่ปัจจุบัน……………………….……….................................
วัน/เดือน/ปีเกิด………………………………………………....................................................................................
บิดาชื่อ……………………….………..………..อาชีพ…………..………….…………...โทร……………..……..………………..
มารดาชื่อ…………………................................อาชีพ…………………………....……โทร........................................
1. คุณรูส้ กึ คับข้องใจ

(

) ใช่

(

) ไม่ใช่ (

) อืน่ ๆ...........................................................

2. ความรูส้ กึ คับข้องใจเกิดจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) ความอยากมีอยากได้
( ) ความต้องการในบางสิง่ บางอย่าง
( ) ความไม่สมหวัง
( ) ความเครียด กดดัน ( ) อืน่ ๆ..........................
3. สาเหตุของปัญหาเกิดจาก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) บุคลิกภาพขัดแย้ง ( ) เพือ่ น		
( ) การเงิน		
( ) การเรียน
( ) ความรัก		
( ) การงาน		
( ) สุขภาพกาย
( ) สุขภาพจิต
( ) ลักทรัพย์		
( ) รักเพศเดียวกัน ( ) ตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์ ( ) ท�ำร้ายร่างกาย
( ) เพศสัมพันธ์
( ) ยาเสพติด
( ) หวาดระแวง ( ) อืน่ ๆโปรดระบุ……………..
4. ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ คือ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. เมื่อประสบปัญหาคุณปรึกษาใคร………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………..…………………………………..
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ประวัตผิ ใู้ ช้บริการ
วันที่………. เดือน………………………..พ.ศ……………………................................
เวลา………………………………………….สถานที่ …………………………………………………………………………………………
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ……………………....………………………..……………….……..ชื่อเล่น……..…………..……............................................
เพศ…………………………………อายุ…………..ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด……………………………………......……….......
สัญชาติ………………………..เชื้อชาติ……..…....……..ศาสนา…….....................โทรศัพท์……....................................
ก�ำลังศึกษาสาขา………………………………………………..รหัสนิสิต…………………..................เกรด………….…….........
คณะ…………………………………………………………………………………………………………………….….………………..........
บิดาชื่อ……………………………………..…………............อาชีพ …………….........……….…….........................................
โทรศัพท์……………………………………….ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้……………………….…………….……………..……........
มารดาชื่อ…………………………………...……. .อาชีพ …………………………………….โทรศัพท์….……………………..…….
ที่อยู่สามารถติดต่อได้ ………………………….………………………………………………….……………………………………...
สถานภาพ ( ) อยู่ด้วยกัน ( ) หย่าร้าง/แยกกัน ( ) บิดาเสียชีวิต ( ) มารดาเสียชีวิต
มีพี่น้อง…………..คน เป็นลูกคนที่…………….งานอดิเรก……………………..…...................................................
ความสามารถพิเศษ…………....…………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
สาเหตุ/ปัญหา ……………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
แนวทางในการให้ค�ำปรึกษา
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
การติดตามผล …………………………………………………………………………….……….…………………………………………
……..…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
					
ลงชื่อ……………………………………………………………
		
( …………………………………………….. )
งานให้ค�ำปรึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แบบบันทึกการด�ำเนินการแก้ไขพฤติกรรม
กรณีศกึ ษา (Case Study)
ชื่อ – สกุล…………………………………………..…….รหัส........................................อายุ…..….. เพศ……….………….
คณะ………………………………………………..……………………………………………………………………………..
วัน เดือน ปีเกิด………………………………….สัญชาติ…………………………..เชื่อชาติ……………………………………….
วัน/เดือน/
ปี

พฤติกรรมทางบวก

					

พฤติกรรมทางลบ

วิธีการแก้ไข

ผลการติดตามพฤติกรรม

ผู้บันทึก……………………………………………………………
วัน/เดือน /ปี……………………………………………….

งานให้ค�ำปรึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แบบฟอร์มให้คำ� ปรึกษา (รายกรณี)
ระหว่างวันที.่ ..............................................ถึง..............................................
วัน
ที่

ประเภทปัญหา

รายละเอียดของนิสิตที่มีปัญหา

รวม

ผลของการให้คำ�ปรึกษา
สิ้นสุด
กระบวนการ

คณะ

ชั้นปี

ชาย

ส่งต่อ

หมายเหตุ

ติดตามผล

หญิง

					
ผู้บันทึก……………………………………………………………
		
(.......................................................)
						
ผู้ให้ค�ำปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา

งานให้ค�ำปรึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แบบบันทึกการพบทีป่ รึกษา หรือนักจิตวิทยา
วันที.่ ........ เดือน...................พ.ศ................
พบครัง้ ที่ .............เวลา....................น.
ชื่อที่ปรึกษาหรือนักจิตวิทยา..................................................................................................................
สถานที่…………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้บริการ
ชื่อ...............................................นามสกุล ....................................ชื่อเล่น.......................เพศ.............…
อายุ …..…....ปี วัน/เดือน/ปีเกิด ................................ สัญชาติ ................เชื้อชาติ................................
ศาสนา......................................โทรศัพท์................................................................................................
ปัจจุบันก�ำลังศึกษาคณะ............................ รหัสนิสิต................................ เกรดเฉลี่ย ........................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การประเมินทางด้านสุขภาพจิต
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการให้ค�ำปรึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความคิดเห็นจากนักจิตวิทยา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การติดตามผล
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

งานให้ค�ำปรึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เครือข่ายสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มมส
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รายชือ่ เครือข่าย สังกัดกอง และส�ำนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์
อาจารย์อังคณา พรมรักษา
นายสุนทร เดชชัย
นางสาวพัชรากร ภูมิพฤกษ์
นายจรัญ วิชาคุณ
นางจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์
นายฤทธินนท์ นามศักดิ์
นายสุริยะ สอนสุระ
นางสาวลักขณา ศิริเรียง
นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารและพัฒนา
ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยพัฒนานิสติ และสร้างอัตลักษณ์
ผูอ้ ำ�นวยการกองกิจการนิสติ
หัวหน้างานบริหารทัว่ ไป กองกิจการนิสติ
หัวหน้างานวินยั นิสติ กองกิจการนิสติ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ฯ กองกิจการนิสติ
หัวหน้างานทุนและแนะแนวการศึกษากองกิจการนิสติ
งานกิจกรรมนิสติ กองกิจการนิสติ
หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการกองกิจการนิสติ
หัวหน้างานสวัสดิภาพนิสติ กองกิจการนิสติ

โทรศัพท์
0-4375-4388
081 544 2611
086 236 4321
062 295 3569
091 861 5280
096 326 0506
091 069 3639
088 056 5941
095 168 0280
085 754 2841

คณะกรรมการกลางการให้คำ� ปรึกษานิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลำ�ดับ
ชื่อ-สกุล
1 ผศ.พญ.จริยา จิรานุกลู

ตำ�แหน่ง/หน่วยงาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะ
แพทยศาสตร์

2

อ.พญ.กองกาญจน์ จันทน์จารุสริ ิ

อาจารย์ /คลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
คณะแพทยศาสตร์

3

นางสาวธาณัฐดา สิรโิ สนแก้ว

นักจิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

4

ผศ.ดร. ลัดดา แสนสีหา

5

อาจารย์ดร. ชนกพร ศรีประสาร

6

ผศ.ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์

7

อาจารย์ดร. วิภาณี สุขเอิบ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
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โทรศัพท์
090 256 0252
(เวลา 08.0016.00 น)
090 256 0252
(เวลา 08.0016.00 น)
090 256 0252
(เวลา 08.0016.00 น)
081 975 8701
084 028 6198
094 363 6329
092 246 9425

8
9
10
11.
12
13
14
15
16
17

อาจารย์ดร. อารยา ปิยะกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประกันคุณภาพ และ
กิจการต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ดร.ชนิตา รุง่ เรือง
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์พนั ตรีหญิง ดร.ดุษฎี เล็บขาว อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ศภุ ชัย ตูก้ ลาง
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา และการ
แนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์กรรณิกา พันธ์ศรี
ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ชัยพร พงษ์พสิ นั ต์รตั น์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุขริ ณ
ิ ณ์ อามาตย์บณ
ั ฑิต อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์บวรพจน์ ชมภูนุช
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
ดร.อนงค์ภาณุช ปะนะทังถิรวิทย์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำ�นาญการ
กองกิจการนิสิต
นางสาวปาลิดา แสนวา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการ
กองกิจการนิสิต

084 069 0947
061 594 4661
081 782 6336
094 530 6768
083 746 5282
081 056 2999
088 551 5199
091 557 5640
085 010 4544
088 560 8537
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