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ข 

ค าน า 

 ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้อง พรบ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งจัดการศึกษาให้เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสังคม การให้ค าปรึกษาเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และนักศึกษาได้มี
ความตระหนักในการศึกษา การใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา และต่อสู่กับปัญหาในปัจจุบันได้ 
 สาระส าคัญประกอบด้วย ขั้นตอนการปฏิบัติ วัตถุประสงค์ และทักษะพ้ืนฐานที่ในการให้
ค าปรึกษา เครื่องมือ และสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการ ให้
ค าปรึกษาของกองพัฒนานักศึกษาและคณะต่าง ๆ รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

นายวันณพงค์ วงศ์พานิช 
สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
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ปกใน ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
 วัตถุประสงค์ ๑ 
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 ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 24 
 ข้อเสนอแนะ 24 
 ภาคผนวก 26 
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การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

2. เพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินผลการปฏิบัติงานการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

 
ขอบเขต 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่เข้ามาใช้บริการขอรับค าปรึกษาท่ี
กองพัฒนานักศึกษา 
 
ค าจ ากัดความ 
 “การให้ค าปรึกษา”  หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้สามารถรู้จัก เข้าใจและ
ยอมรับตนเอง จนเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเอง สามารถวางแผนและหาแนวทางตัดสินใจ
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ 
  “ผู้ให้ค าปรึกษา”  หมายถึง  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคในการให้ค าปรึกษา  
 “ผู้รับค าปรึกษา”  หมายถึง  นักศึกษาผู้ที่มีความคับข้องใจ ไม่สบายใจ ในปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้  และมีความต้องการความช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 
 “นักศึกษา”  หมายถึง  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระดับปริญญาตรี 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนานักศึกษา 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

หน่วยแนะแนวให้ค าปรกึษา
และจัดหาอาชีพ 

หน่วยสารสนเทศและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ์

หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) 

หน่วยทุนเพื่อการศึกษา 
(ทุนให้เปล่า) 

ศูนย์บริการ 
สุขภาพนักศึกษา 

หน่วยสวัสดิการ
นักศึกษา 

ศูนย์บริการ 
นักศึกษาพิการ (DSS) 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 2 จาก 39 

 
 
 หน่วยแนะแนวให้ค าปรึกษาและจัดหาอาชีพ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษามี
หน้าที่ในส่วนของการให้ค าปรึกษา ดังนี้  

1) ด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
2) เสนอทางเลือกเพ่ือให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
3) ท าหน้าที่ Coaching ให้กับนักศึกษา ในการด าเนินชีวิต 
4) ติดตามความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 

 
มาตรฐานคุณภาพงาน 
 เพ่ือเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ  กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ก าหนดการประเมินผล
การปฏิบัติงานจากความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ขอรับค าปรึกษา  ดังนี้เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัด :  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้ขอรับค าปรึกษา 
1.1 วิธีหรือขั้นตอนการบริการให้ค าปรึกษานักศึกษาเข้าถึงหรือใช้บริการได้ง่าย 
1.2 ช่องทางหรือสถานที่ให้ค าปรึกษามีความเหมาะสม 
1.3 การให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษาสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ 
1.4 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความช่วยเหลือด้านค าปรึกษา  
1.5 นักศึกษาเกิดความสบายใจเมื่อได้รับค าปรึกษา 
1.6 การให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษา 

2. เกณฑ ์:  ค่าเฉลี่ยระดับ  4.01 – 5.00 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
 ค่าเฉลี่ยระดับ  3.01 – 4.00 มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
 ค่าเฉลี่ยระดับ  2.01 – 3.00 มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
 ค่าเฉลี่ยระดับ  1.01 – 2.00 มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
 ค่าเฉลี่ยระดับ  0.01 – 1.00 มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เริ่มต้น 

นักศึกษาขอรับค าปรึกษา 

แนะน าตัว สร้างความคุ้นเคย 

จนท.ผู้ให้ค าปรึกษา
นัดหมาย 

ส ารวจปัญหา 

ด้านการเรียน ด้านอาชีพ 

ท าความเข้าใจประเด็นปัญหา 

วางแผนแก้ไขปัญหา 

 เลือกวิธีแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาไม่ได้ 

แก้ไขปัญหาได้ ยุติให้ค าปรึกษา 
ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ 

บันทึกข้อมูลลงระบบ/เอกสาร ส ารวจความพึงพอใจ 

เสร็จสิ้น 
ยุติการให้ค าปรึกษา 

 
ด้านส่วนตัว ครอบครัว 

และสังคม 
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 ภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของสถานอุดมศึกษาแต่ละแห่งจ าเป็นต้อง
มีคือการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาให้คิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้  โดยผู้ให้ค าปรึกษาต้องสร้างความสัมพันธ์ที่อาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและ
ผู้รับค าปรึกษาเป็นอันดับแรก และผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีทักษะต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือและเอ้ืออ านวยใน
การให้ค าปรึกษา  ได้แก่  หลักการทางด้านจิตวิทยา  การสื่อสาร  ความเข้าใจปัญหาและมีความรู้สึก
อยากช่วยเหลือรวมถึงต้องมีลักษณะส่วนบุคคลดังนี้ 

1) อัธยาศัยของการเป็นมิตร  มองโลกในแง่บวก 

2) มีความอดทน ใจเย็น เป็นผู้รับฟังท่ีดี 
3) ใช้ค าพูดเหมาะสม น้ าเสียงมีความอ่อนโยน และต้องเก็บรักษาทุกเรื่องราวเป็นลับ 

4) มีสามารถในการจับอารมณ์และความรู้สึก ตลอดจนเป็นคนสังเกต 

5) มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

6) บุคลิกภาพมีความน่าเชื่อถือ 

ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาประกอบด้วย  การส ารวจปัญหาและเรื่องที่จะท างานร่วมกัน  
การประคับประคองจิตใจให้อารมณ์สงบ  การแก้ปัญหากระตุ้นให้มองหาทางเลือก  ข้อดีข้อเสีย ชี้แนะ 
ช่องทาง ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและการให้ตัดสินใจ การทดลองปฏิบัติ และติดตามผลด้วยตนเอง
ก่อนจะยุติการช่วยเหลือ   โดยการให้ค าปรึกษามี 2 รูปแบบ คือการให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลและ
การให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่มและสิ่งส าคัญในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มีดังนี้ ในการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้ให้ค าปรึกษาเอ้ืออ านวยให้แก่นักศึกษาผู้ขอรับค าปรึกษาได้
เข้าใจสภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของตนเอง และเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ก าลัง
รบกวนจิตใจ ตลอดจนสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษา 
ด้วยการสร้างสัมพันธภาพและตกลง, ส ารวจปัญหา เข้าใจปัญหา และสาเหตุความต้องการ, วาง
แผนการแก้ไขปัญหา และยุติกระบวนการ 

1. เมื่อมีผู้ขอรับค าปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ให้ค าปรึกษาต้องนัดหมายแจ้งก าหนดการในการให้
ค าปรึกษา และหากมีเวลาว่างในขณะนั้นเพียงพอควรให้ค าปรึกษาทันที เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจพร้อม
ที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 

 
2. สร้างสัมพันธภาพ เมื่อเริ่มให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาสร้างความคุ้นเคย ให้ผู้ขอรับ

ค าปรึกษาไว้วางใจ อบอุ่นใจ สบายใจ มั่นใจที่จะเปิดเผยปัญหาที่ตนเองก าลังเผชิญและไม่สามารถ
จัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยการทักทาย แนะน าตัวเอง พูดคุยแบบเป็นกันเองเน้นการสื่อสารสอง
ทาง ท าความเข้าใจในข้อตกลงในการขอรับบริการ และการรักษาความลับของผู้ขอรับค าปรึกษา  และ
สิ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาควรปฏิบัติ เช่น  

1) ต้อนรับอย่างจริงใจและอบอุ่น 
2) แสดงท่าทางเป็นมิตร 
3) สื่อความต้องตั้งใจที่ช่วยเหลือ 
4) รับฟังสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาเล่า 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
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5) สังเกตสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาแสดงออกท้ังค าพูดและกิริยาท่าทาง 
6) สังเกตสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษายังไม่พร้อมที่จะเล่า 
7) ยอมรับผู้รับค าปรึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข 
8) ตั้งค าถามที่เอ้ือให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถเล่าเรื่องของตนเอง 

 

3. ส ารวจปัญหา เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาใช้ความสามารถของตนเอง ได้ส ารวจ ทบทวน
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาจะท าการเก็บข้อมูลเรื่องราว
ของปัญหาโดยผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องใช้ทักษะต่าง ๆ  เช่น การฟัง การถาม การเงียบ การทวนความ 
การสะท้อนความรู้สึก การให้ก าลังใจจนผู้รับการปรึกษาเกิดความกระจ่าง และท าความเข้าใจประเด็น
สาเหตุของปัญหา และความต้องการที่จะแก้ปัญหา หากมีการนัดให้ค าปรึกษาครั้งถัดไปหาก
จ าเป็นต้องหาข้อมูลภายนอกเพ่ิมเติมผู้ให้ค าปรึกษาควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเพ่ือนสนิท เพ่ือนในชั้น
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และการใช้ แบบวัดความ
ถนัด แบบประเมินแบบทดสอบทางจิตวิทยามาช่วยวินิจฉัยการช่วยเหลือต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ 
1) หาปัญหาที่แท้จริง 

- สาเหตุและผลกระทบ  
- ความต้องการ/ เป้าหมาย  

2) สร้างความม่ันใจ ในการแก้ปัญหา 

1) กระตุ้นให้เล่าเรื่องราว ความรู้สึก/ผลกระทบ 
2) ให้ก าหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้ 
3) ฟังอย่างใส่ใจ/สังเกต 
4) ทวนซ้ า สะท้อนกลับ สรุป 

ข้อควรระวัง : เมื่อฟังความทุกข์/ปัญหาของนักศึกษาที่ ใกล้เคียงกับประสบการณ์หรือความทุกข์  
ของตนเอง ไม่ควรเล่าเรื่องราว/ความทุกข์ของตน ให้นักศึกษาฟัง 

 
ทักษะพื้นฐานในการให้ค าปรกึษา แนวทางปฏิบัติ 

1. การฟัง - ผู้รับค าปรึกษาได้ระบายความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
และได้เรียนรู้้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจสิงทีเป็นปัญหา 
ยอมรับ แยกแยะความรู้สึก และเลือกทางแก้ด้วยตนเอง 

- ผู้ให้ค าปรึกษา จับประเด็น ไม่แทรกขัดจังหวะ ไม่เปลี่ยน
เรื่อง มองประสานสายตา แสดงความใส่ใจด้วยแสดงออก
ทางอารมณ์สีหน้าท่าทางตอบสนอง 

- ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาเข้าใจปัญหาตรงกัน 
2. การสังเกต - ทักษะการใส่ใจ เพ่ือรับรู้ในพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ผู้รับ

ค าปรึกษาแสดงออกมา 

3. การถาม - เปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้แสดงออกความรู้สึก 
เรื่องราวต่าง ๆ ของปัญหา  และถามในจุดที่สงสัยเพ่ือ
แกะรอยปัญหา  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 6 จาก 39 

 

ทักษะพื้นฐานในการให้ค าปรกึษา แนวทางปฏิบัติ 
4. การเงียบ เชิงบวก 

- เงียบสนิท เว้นจังหวะพูด 
เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้
พักจากความเหนื่อยล้าที่
ได้พูด หรือคิดทบทวน 

เชิงลบ 

- เงียบมีเสียงบางอย่าง สื่อ
ถึ ง ค ว า ม ไ ม่ ส บ า ย ใ จ 
หรือไม่อยากพูด 

5. การทวนซ้ า - ทวนซ้ าโดยไม่เปลี่ยนแปลง เพ่ือยืนยันความชัดเจนที่ผู้รับ
ค าปรึกษาพูดและผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจ 

- ทวนซ้ าด้วยการเพ่ิมหรือเปลี่ยนสรรพนาม 

- ทวนซ้ าเฉพาะประเด็นส าคัญเพียงอย่างเดียว 

- ทวนซ้ าแบบสรุป 

6. การสะท้อนความรู้สึก - รับรู้ความรู้สึกอารมณ์ต่าง ๆ ที่ผู้รับค าปรึกษาได้แสดง
ออกมาทั้ งค าพูดและกิริยา และเป็นการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเป็นภาษาพูดอย่างชัดเจนและเป็นจริง เพ่ือให้
เข้าใจตรงกัน สร้างความไว้วางใจที่เข้าใจปัญหาของผู้
ขอรับค าปรึกษา 

7. การให้ก าลังใจ - เป็นทักษะด้านจิตใจด้วยการพูดหรือแสดงความรู้สึก
ออกมา เมื่อผู้รับค าปรึกษาขาดความมั่นใจ วิตกกังวล 
รู้สึกด้อย เพ่ือแสดงความสนใจกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษา
กระตือรือร้นและมั่นใจในตนเองตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง “ซึ่งต้องอิงอยู่บนศักยภาพผู้รับค าปรึกษา ไม่ใช่
การปลอบใจ” 

8. การสรุปความ - ใจความส าคัญทั้งหมดของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก
ของผู้รับค าปรึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างให้ค าปรึกษาในแต่ละ
ครั้ง โดยใช้ค าพูดสั้นๆ ให้ได้ใจความส าคัญทั้งหมด 

9. การให้ค าแนะน า - ให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้
เข้าใจปัญหาของตนใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ โดย
ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าทางเลือกและแนวปฏิบัติต่าง ๆ 

-  
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กิริยาท่าทาง ใช้เสียงไม่มีค าพูด 
- การแสดงสีหน้า 
- การเคลื่อนไหวมือ 
- การกอดอก การโน้มตัว 
- การมองตา 
- การนั่ง/การยืน 

- ถอนหายใจ 

- เสียงค าราม ตะคอก 

- เสียงคราง คร่ าครวญ 

- โทนเสียงสูง/ต่ า 

- จังหวะช้า/เร็ว 

- การหัวหราะ/ร้องไห 
 

4. วางแผนแก้ไขปัญหา ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้เริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน โดยผู้ให้
ค าปรึกษาต้องพยายามสนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษาได้ใช้ศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่ มีการก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้จริง  ผู้ให้การปรึกษาจะคอยช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้หา
ทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางออกที่เหมาะสม  ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด โดยผู้ให้
ค าปรึกษาอาจใช้เทคนิคการให้ข้อมูล การเสนอแนะ หรืออาจมีการซ้อมปฏิบัติและสนับสนุนให้
ก าลังใจก่อนลงมือทดลองปฏิบัติจริง 
 

วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ 
1) มีแนวทาง แก้ปัญหาที่เหมาะสม 
2) หาข้อดี ข้อเสียของแนวทางแก้ปัญหา 
3) ตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม 

1) ให้คิดวิธีแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธี 
2) เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาเพิ่ม 
3) ช่วยกันหาข้อดี ข้อเสียของแต่ละวิธี 
4) เปรียบเทียบแต่ละวิธี 
5) ให้ข้อมูล ชี้ผลที่ตามมา 
6) ให้สรุปข้อดี/เสียของแต่ละวิธี 
7) ตัดสินใจเลือก 

 
ประเภทของปัญหา แนวทางปฏิบัติ 

1) ขาดความรู้ 
2) อารมณ์ความรู้สึก 
3) ขาดแนวทางหรือขาดทักษะปฏิบัติ 
4) ไม่สามารถตัดสินใจได ้
5) ไม่รู้แนวทางปฏิบัติ 

- ให้ข้อมูล 
- ให้ก าลังใจ 
- ฝึกทักษะ 
- การพิจารณาทางเลือก 
- การเสนอแนะ 

 
ให้ผู้รับค าปรึกษาไปพิจารณา สรุปประเด็นที่จะน าไปแก้ไขไปปฏิบัติตามแผน ก าหนดให้มีการ

พบครั้งต่อ ๆ ไป เพ่ือให้ค าปรึกษาต่อจนผู้ให้ค าปรึกษาเห็นว่าปัญหาผู้รับค าปรึกษาได้รับการแก้ไข 
และผู้รับค าปรึกษามีความพึงพอใจ  
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วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ 
1) ก าหนด 

- ขั้นตอน/รายละเอียด 
- ระยะเวลา 
- แนวทางประเมินผล 

2) สร้างความม่ันใจ/ก าลังใจในการแก้ไขปัญหา 

1) กระตุ้นให้ก าหนดขั้นตอน/รายละเอียดการ
ปฏิบัติ 

2) ให้ก าลังใจ 
3) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
4) ชักชวนให้ท าสัญญา/ข้อผูกมัด 

 
5. ยุติกระบวนการ ควรให้สัญญาณแก่ผู้รับค าปรึกษาได้รู้ตัวก่อนหมดเวลาของค าปรึกษา 

และเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้สรุปในสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการสนทนาครั้งนี้ โดยผู้ให้ค าปรึกษา
เพ่ิมเติมในประเด็นที่ขาดไป  เปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถพบได้ในครั้งต่อไปถ้าเขาต้องการ 
และนัดหมายเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษาในการปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจใน
ระหว่างค าปรึกษา ก่อนยุติการให้ค าปรึกษา ควรสนทนาเล็กน้อยด้วยเรื่องท่ัว ๆ ไป และกล่าวอ าลาใน
กรณีท่ีได้ใช้ค าปรึกษาไปหลายครั้ง  

และการลงมือตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาไปแล้วไม่ประสบความส าเร็จ หรือเป็นปัญหาที่
มีความซับซ้อน รุนแรง หรือไม่มีประสบการณ์ ผู้ให้ค าปรึกษาควรยุติการให้ค าปรึกษาและส่งต่อให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ หรือโรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
จะท าการยุติการให้ค าปรึกษา 
 

วัตถุประสงค์ แนวทางปฏิบัติ 
1) ยุติการให้ค าปรึกษา แต่ละครั้ง 
2) ให้ก าลังใจ/ความ มั่นใจ 
3) นัดหมายการพบกัน ครั้งต่อไป/ส่งต่อ 

1) ส่งสัญญาณว่าหมดเวลา 
2) สรุปปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข (เรื่องราวที่คุย) 
3) ให้นัดหมายการพบกัน ครั้งต่อไป 
4) ให้ข้อมูลแหล่งส่งต่อ 
5) ให้ก าลังใจ/มั่นใจ 

 
6. ผู้ให้ค าปรึกษาควรบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาในทุกครั้งด้วยการใช้แบบบันทึกข้อมูล

การให้ค าปรึกษา หรือบันทึกในระบบฐานข้อมูลที่กองพัฒนานักศึกษาจัดไว้ให้ เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงใน
การให้ค าปรึกษาครั้งถัดไปและเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างเพ่ือให้ใช้ประกอบการช่วยเหลือนักศึกษาอ่ืน ๆ 
ที่มีปัญหาเหมือนหรือใกล้เคียงกัน และจรรยาบรรณที่ส าคัญของผู้ให้ค าปรึกษา “ต้องรักษาความลับ
และประโยชน์ของผู้รับค าปรึกษา” 

 
ปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาอาจเข้ามาขอรับค าปรึกษา 

1. ปัญหาที่เกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ เช่น 
1.1 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย 
1.2 สุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจ าตัว 
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1.3 รูปร่างไม่ดี ขาดอาหาร อ้วนหรือผอมเกินไป 
1.4 การรับประทานอาหาร การดื่ม การออกก าลังกายและการพักผ่อน 
1.5 การรักษาความสะอาดและการป้องกันโรค 
1.6 การขับถ่ายของเสีย 
1.7 การใช้ยา 

2. ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน เช่น 
2.1 ไม่ชอบอาจารย์บางคน เนื่องจากดุเกินไป หรือไม่ให้ความยุติธรรม 
2.2 ไม่ชอบเรียนวิชาบางวิชา เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
2.3 ขาดนิสัยและทักษะในการเรียนที่จ าเป็น เช่น การอ่านหนังสือ การค้นคว้าเขียน

รายงาน การเตรียมตัวสอบ การท าตารางประจ าวัน หรือต้องออกไปพูดหน้าชั้น 
2.4 รู้สึกประหม่าเมื่อถูกครูถาม หรือต้องออกไปพูดหน้าชั้น 
2.5 ขี้เกียจ ชอบลอกงานเพื่อน ไม่พยามยามท างานอย่างเต็มความสามารถของตน 
2.6 ท้อถอย ไม่สู้งาน ชอบหนีเรียน 

3. ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น 
3.1 มีความรู้สึกขัดแย้งกับบิดามารดาของตน เนื่องจากถูกบังคับมากเกินไป 

          3.2 มีความรู้สึกขาดความอบอุ่น เนื่องจากบิดามารดาไม่เอาใจใส่ 
3.3 มีความรู้สึกขาดเพ่ือน เนื่องจากเป็นลูกคนเดียว 
3.4 มีงานต้องช่วยบิดามารดาท ามากเกินไป 
3.5 ขาดความสามัคคีในหมู่พ่ีน้อง 
3.6 ไม่ได้รับความยุติธรรมจากบิดามารดา 
3.7 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ดี 
3.8 บิดามารดาปฏิบัติต่อนักศึกษาเหมือนเด็กเล็ก 

4.ปัญหาด้านการเงิน เช่น 
4.1 ขาดผู้อุปการะส่งเสียให้เล่าเรียน 
4.2 ต้องท างานหารายได้ช่วยตนเองเพ่ือใช้เป็นทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการศึกษา

เล่าเรียน 
4.3 ต้องการหารายได้ช่วยเหลือตนเอง 
4.4 ต้องการรู้จักวิธีการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม 
4.5 ต้องการให้ผู้ปกครองให้เงินเป็นก้อน เพ่ือตนจะได้รับผิดชอบการใช้จ่ายเอง 
4.6 ต้องการให้ผู้ปกครองให้เงินเพิ่มขึ้น 

5.ปัญหาเกี่ยวกับเพ่ือนต่างเพศ เช่น 
5.1 การปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างเพศ เช่นความรัก การเกี้ยวพาราสี                                  

การกอดจูบ การแต่งงาน 
5.2 การมีนัดกับเพื่อนผู้ชายที่เป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครองไม่รู้จัก 
5.3 บิดามารดาไม่อนุญาตให้ออกไปเทียวกับเพ่ือนต่างเพศ 
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5.4 การปฏิเสธการนัดของเพ่ือนต่างเพศ โดยไม่ท าให้เขารู้สึกเจ็บปวด 

6.ปัญหาเกี่ยวกับบุคลิกภาพและสังคม 
6.1 ต้องการให้เป็นที่สนใจของคนท่ัวไป 
6.2 ต้องการเป็นคนที่มีกิริยามารยาทงาม 
6.3 ต้องการให้กิริยาท่าทาง การแต่งกาย และน้ าเสียงของตนเป็นที่ประทับใจของผู้

พบเห็น 
6.4 เข้ากับคนอ่ืนไม่ได้ 
6.5 อารมณ์อ่อนไหว ใจน้อย โกรธง่าย 
6.6 ขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง 
6.7 การอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ 
6.8 ปรัชญาชีวิต เช่น ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม 
6.9 ความเป็นพลเมืองดี 

7. ปัญหาเกี่ยวกับการใช้เวลาว่าง 
7.1 การท าตารางประวันเพื่อเป็นการวางแผนใช้เวลาในแต่ละวัน 
7.2 การเล่นกีฬาและเกมต่าง ๆ 
7.3 การท างานศิลปะและการฝีมือ 
7.4 การสมาคมและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
7.5 การมีเวลาว่างมาก 

8. ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ 
8.1 ไม่ทราบว่าจะตัดสินใจเลือกเรียนต่ออะไรดี 
8.2 ไม่ทราบว่าจะตัดสินใจประกอบอาชีพอะไรดี 
8.3 อยากเลือกเรียนอาชีพบางอย่างแต่ขาดทุนทรัพย์ 
8.4 อยากเรียนต่อแต่ผู้ปกครองจะให้ออกไปประกอบอาชีพเจริญรอยตามผู้ใหญ่ 
8.5 อยากเรียนวิชาชีพอย่างหนึ่งแต่บิดามารดาต้องการให้เรียนอีกอย่างหนึ่ง 
8.6 ขาดความรู้เกี่ยวกับการหางาน 
8.7 ขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าสมัครงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 21 จาก 39 

 
 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 22 จาก 39 

 
 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 23 จาก 39 
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 24 จาก 39 

 
 

การควบคุมเอกสาร 
1. จัดเก็บเอกสารลงในแฟ้มประวัติเป็นรายบุคคล ด้วยการเรียงล าดับชื่อตาม

ตัวอักษร หรือเรียงตามรหัสนักศึกษา  
2. จัดเก็บแฟ้มประวัติไว้ตู้เอกสารที่มีการป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลอ่ืน เพ่ือให้

เป็นไปตามจรรยาบรรณที่จะต้องรักษาข้อมูลของผู้ขอรับค าปรึกษาให้เป็นความลับ ลดความเสี่ยงการ
ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

3. บันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาที่ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
http://mis.pbru.ac.th/service 

4. อาจเพ่ิมการจัดเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรนิกส์  และก าหนดสิทธิ์การเข้า
เพ่ือให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและป้องกันเอกสารสูญหาย 
 
ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ  
 ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาขอรับค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาควรมีข้อมูลสารสนเทศใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Application MAIS 
2. ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี http://mis.pbru.ac.th/service 
3. ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการตัดคะแนนความประพฤติของ

นักศึกษา http://pbruact.pbru.ac.th 
4. แบบทดสอบสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 

http://www.jvkk.go.th/jvkkfirst/test.htm  
5. แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข http://rajanukul.go.th/iqeq/index.php?mode=test 
 
ข้อเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขและพัฒนางาน 
 เพ่ือให้การให้ค าปรึกษาบรรลุเป้าหมาย ตามที่ส านักปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ มีนโยบาย
สนับสนุนบริการการให้การปรึกษาและแนวแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545  จัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” และมุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็น 
“มนุษย์ท่ีสมบูรณ์” 

1. มหาวิทยาลัยควรบูรณาการนโยบาลสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาหรือศูนย์สุข
ภาวะนักศึกษา ให้มีการด าเนินการอย่างจริงจัง มีสถานที่ งบประมาณ และบุคลากร ปัจจุบันไม่มีอัตรา
ต าแหน่งนักจิตวิทยาเพ่ือให้บริการในมหาวิทยาลัย 

2. ก าหนดภาระงานด้านการให้ค าปรึกษาอย่างชัดเจน ให้บริการโดยเฉพาะ และใน 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 25 จาก 39 

 
3. สนับสนุนให้บุคลากรหน่วยงานที่รับผิดชอบ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้พัฒนาทักษะการ

ให้การปรึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   
4. ปัญหาอาจารย์ที่เข้าอบรมพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษา เข้าร่วมไม่ครบกระบวนการ

อบรม ซึ่งควรให้มีการส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมครบกระบวนการโดยมีผู้บังคับบัญชาให้การรับรอง 

5. การพัฒนาทักษะและความรู้ด้วยด้วยตนเอง และสร้างเครือข่ายงานด้านการให้
ค าปรึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระบบบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษายังไม่สมบูรณ์ ควรได้รับสนับสนุนพัฒนาระบบให้
สมบูรณ์ 

7. การเก็บหลักฐานการให้ค าปรึกษา ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากรแต่ละคณะใช้
เก็บข้อมูลและใช้รายงานการให้ค าปรึกษาจากระบบนี้ในการอ้างอิงผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาและในการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 26 จาก 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 27 จาก 39 

 
 
 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 28 จาก 39 

 

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 29 จาก 39 

 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 30 จาก 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 31 จาก 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 32 จาก 39 

 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 33 จาก 39 

 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 34 จาก 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 35 จาก 39 

 

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 36 จาก 39 

 

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 37 จาก 39 

 

 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 38 จาก 39 

 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : 001/2562 
แก้ไขครั้งที่ : - วันเริ่มใช้ : 1 สิงหาคม 2562 หน้า 39 จาก 39 

 
ระบบบันทึกให้ค าปรึกษา http://mis.pbru.ac.th/service 
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