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คํานํา
	 กว่าสิบป�ของการก่อตั้งคลินิกการให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลโดยศาลอาญาธนบุรี	
ท่ีมีจุดมุ่งหมายในการให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด							
คดีความรุนแรงในครอบครัว	 คดีที่มีโทษไม่ร้ายแรงที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวด้วยการประกันตัว	 โดย
ผู้ให้คำาปรึกษาท่ีผ่านการอบรมอย่างมีมาตรฐานด้านการให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคมจะเข้าไปช่วยเหลือ	
แนะนำาแนวทางเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในช่วงเวลาวิกฤติ	เพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ันมีโอกาสเลือกทางเดิน
ของชีวิตท่ีจะไม่ซ้ำารอยกับเส้นทางเดิม	 และลดโอกาสท่ีจะกลับมากระทำาผิดซ้ำา	 การทำางานของคลินิกจิตสังคม		
ท่ีผ่านมาถูกยืนยันความสำาเร็จด้วยข้อมูลท่ีว่า	 ในป�	2561	 การดำาเนินงานของ	5	 ศาลนำาร่อง	 สามารถให้							
คำาปรึกษาผู้ต้องหาและจำาเลยไปกว่า	4,106	คดี	การประเมินคลินิกจิตสังคมของศาลอาญาธนบุรี	สามารถ
เบ่ียงเบนคดีไม่ต้องจำาคุกได้มากถึงร้อยละ	20	ของคดีท้ังหมดในศาล	ลดอัตราการกระทำาผิดซ้ำาได้มากกว่า
ร้อยละ	99	และยังช่วยลดวิกฤตินักโทษล้นคุกได้อย่างเป�นรูปธรรม						

	 การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ให้คำาปรึกษา	 รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร	
บทเรียน	และกิจกรรม	เพ่ือใช้เป�นเคร่ืองมือให้ผู้ให้คำาปรึกษามีแนวทางในการนำาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง		
ถือเป�นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้การให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลสามารถบรรลุผลตามเป�าหมาย
ท่ีวางไว้	 สสส.	 ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางผู้ให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคม							
ในระบบศาล	 มีความยินดีที่กรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์														
ได้พัฒนา	“หลักสูตรการให้คำาปรึกษาข้ันพ้ืนฐานสำาหรับผู้ให้คำาปรึกษาคลินิกจิตสังคมในระบบศาล”	ซ่ึงเป�นหน่ึง
ในหลักสูตรแกนกลาง	3	หลักสูตรได้แล้วเสร็จ

	 หลักสูตรเล่มนี้จะช่วยทำาให้ผู้ให้คำาปรึกษามีความรู้	 ความเข้าใจการทำางานของคลินิกจิตสังคม	
ไม่ว่าจะเป�นบทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคม	 ทัศนคติและจริยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา	 กระบวนการ
ให้คำาปรึกษา	ระบบบริการคลินิกจิตสังคม	ฯลฯ	ที่ถือเป�นหลักสูตรพื้นฐานที่สำาคัญในการต่อยอดไปสู่อีก	
2	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรการให้คำาปรึกษาการจัดการภาวะเสพติด	และหลักสูตรการให้คำาปรึกษาครอบครัว	
สสส.	หวังเป�นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรท้ัง	3	เล่ม	จะเป�นองค์ความรู้ท่ีสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ให้
คำาปรึกษาด้านจิตสังคมในศาลต่าง	ๆ	ท่ีสนใจต่อไป

นายชาติวุฒิ วังวล
ผู้อำานวยการสำานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
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	 คลินิกจิตสังคมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คำา
ปรึกษาแก่ผู้กระทำาผิดในคดีท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด
คดีความรุนแรงในครอบครัว	 และคดีที่มีโทษไม่
ร้ายแรง	 ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการ
ประกันตัว	ผู้ให้คำาปรึกษาในคลินิกจิตสังคมจึงมี
บทบาทในการช่วยเหลือผู้กระทำาผิดให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมการดำาเนินชีว ิตและ
ลดการก่อคดีซ้ำา	 ดังน้ัน	 สำานักงานศาลยุติธรรม	
กรมสุขภาพจิต	 กรมการแพทย์	 กรมคุมประพฤติ	
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	ศาลอาญาธนบุรี	
ศาลจังหวัดเชียงใหม่	ศาลจังหวัดนนทบุรี	ศาลจังหวัด
ปทุมธานี	 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน	 สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 และสำานักงานป�องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจึงได้บันทึกข้อตกลง			
ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการให้
คำาปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลและได้รับ

บทนํา

ความร่วมมือทางวิชาการจากศูนย์วิชาการสาร			
เสพติดภาคเหน�อ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 กรมสุขภาพจิต	กระทรวงสาธารณสุขโดย	
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้พัฒนาหลักสูตร
การให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้ให้คำาปรึกษาของคลินิกจิต
สังคมในระบบศาล	ประกอบด้วยหลักสูตรแกน
กลาง	3	 หลักสูตร	 ได้แก่	 หลักสูตรการให้คำาปรึกษา							
ขั้นพื้นฐาน	 หลักสูตรการให้คำาปรึกษาการจัดการ
ภาวะเสพติดและหลักสูตรการให้คำาปรึกษา
ครอบครัว	
	 หลักสูตรการให้คำาปรึกษาข้ันพ้ืนฐาน	
เป�นหลักสูตรแรกท่ีผู้ให้คำาปรึกษาจำาเป�นต้องผ่าน
การฝึกอบรมก่อนฝึกอบรมในหลักสูตรอ่ืน	 เน�้อหา
หลักสูตรน้ีเน้นการปูพ้ืนความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐาน	
ได้แก่	บทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคม
ทัศนคติและจริ ยธรรมของผู้ ใ ห้คำ าปรึ กษา	
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กระบวนการให้คำาปรึกษา	ระบบบริการคลินิกจิตสังคม	
แผนท่ีนำาทาง	 (roadmap)	 ของการให้คำาปรึกษา	
และ	 case	 formulation	 โดยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบ่งเป�น	 8	 หัวข้อ	 ในรูปแบบการบรรยาย	
การอภิปราย	การสาธิต	และการฝึกปฏิบัติจริง	ใช้
เวลาฝึกอบรม	 2	 วัน	 ซ่ึงเป�นระยะเวลาท่ีผู้ให้คำา
ปรึกษาสามารถจัดสรรเวลามาฝึกอบรมได้จริง	 มี
เวลาเพียงพอต่อการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง
เน�่องจากการให้คำาปรึกษาท่ีดีต้องบูรณาการ
ระหว่างความรู้และทักษะอย่างลงตัว	 การสาธิตจะ
ช่วยให้เข้าใจกระบวนการและทักษะการให้ปรึกษา
ได้อย่างรวดเร็ว	 กระบวนการอภิปรายและสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมในหลักสูตรน้ีจะช่วยให้เกิดการ
ระดมความคิดและนำาประสบการณ์ชีวิตมาช่วย
เติมองค์ความรู้สำาหรับการให้คำาปรึกษา	

	 แผนการสอนแต่ละหัวข้อประกอบด้วย
วัตถุประสงค์	 กิจกรรม	 สื่อการเรียนรู้	 และการ
ประเมินผล	วิทยากรควรศึกษาและทำาความเข้าใจ
แผนการสอนอย่างละเอียด	 ควรศึกษาสื่อการ
เรียนรู้ก่อนนำาไปถ่ายทอดจริง	 ทั้งนี้	 ควรให้ความ
สำาคัญกับกระบวนการจัดการเรียนรู้	 เพื่อให้ผู ้
เข้ารับการอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้	
คณะทำางานได้เขียนวิธีการและคำาอธิบายสำาหรับ
กิจกรรมย่อยไว้โดยละเอียดสำาหรับเป�นแนวทางให้
วิทยากรสามารถนำาไปใช้ได้โดยง่าย	อย่างไรก็ตาม	
วิทยากรแต่ละท่านสามารถปรับกระบวนการ
เรียนรู้ให้เข้ากับแนวทางของตนเอง	 และลักษณะ
ของผู้เข้ารับการอบรม	 โดยยึดโครงร่างและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามแผนการสอนน้ี	ผู้ให้	
คำาปรึกษาเป�น	 ผู้มีจิตอาสา	 แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่มี
พ้ืนฐานการให้คำาปรึกษามาก่อน	แต่มีประสบการณ์
ชีวิตวิทยากรสามารถสร้างทัศนคติท่ีดีกับการ							

ให้คำาปรึกษา	 พัฒนาทักษะการให้คำาปรึกษา	 และ
ช่วยให้ผู้ให้คำาปรึกษาดึงประสบการณ์ชีวิตมา
ช่วยเหลือผู้รับคำาปรึกษาได้อย่างลงตัว
	 อย่างไรก็ตาม	การฝึกอบรมตามหลักสูตรน้ี	
มีเวลาเพียง	2	 วัน	 แต่ผู้ให้คำาปรึกษาจำาเป�นต้อง
ฝึกปฏิบัติและมีกระบวนการเรียนรู้นอกหลักสูตร	
เพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้คำาปรึกษาต่อไป
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ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตรการให้คำาปรึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาฝึกอบรม  2 วัน

หัวข้อวิชา	 ประกอบด้วย
หัวข้อที่ 1	 บทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคม

หัวข้อที่ 2		 ทัศนคติและจริยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา

หัวข้อที่ 3 	 กระบวนการให้คำาปรึกษาและสาธิตการให้คำาปรึกษา

หัวข้อที่ 4 	 ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาครั้งที่	1	:	กรณีตนเอง

หัวข้อที่ 5		 ระบบบริการคลินิกจิตสังคม	แผนที่นำาทาง	(Roadmap)	การให้คำาปรึกษา 
														และ	Case	formulation

หัวข้อที่ 6		 ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาครั้งที่	2	:	กรณีศึกษา	(เน้นการสำารวจปัญหา)

หัวข้อที่ 7 	 ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษาครั้งที่	3	:	กรณีศึกษา	(เน้นการแก้ปัญหา)

หัวข้อที่ 8 	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 

1. ระบุบทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคมที่มีต่อสังคม

2. เข้าใจ ยอมรับตนเองและความแตกต่างระหว่างเพื่อนมนุษย์ 

3. รู้เท่าทันและสามารถจัดการกับอคติของตนเองที่จะเป็นอุปสรรคต่อการให้คำาปรึกษาได้เหมาะสม

4. ระบุเป้าหมาย หลักการ กระบวนการและขั้นตอนของการให้คำาปรึกษาได้อย่างถูกต้อง

5. ระบุลักษณะและประโยชน์ของเทคนิคในการให้คำาปรึกษา และสามารถเลือกใช้เทคนิค
   ได้อย่างเหมาะสม

6. อธิบายระบบการบริการคลินิกจิตสังคมของศาลอาญาแผนที่นำาทางการให้คำาปรึกษาและ
   Case formulation ได้พอสังเขป

7. ตระหนักความสำาคัญของการบันทึกข้อมูลบริการ และระบุแนวทางการส่งต่อกับระบบบริการ
   สาธารณสุขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

8. สามารถฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษารายบุคคลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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   9.00 - 10.15 น.  10.30 - 12.00 น.  13.00 - 14.45 น. 15.00 - 16.00 น.

   1

หัวข้อท่ี 1
บทบาทและคุณค่า
ของคลินิกจิตสังคม

หัวข้อท่ี 2
ทัศนคติและ
จริยธรรมของ
ผู้ให้คำาปรึกษา

หัวข้อท่ี 3
กระบวนการให้คำา
ปรึกษาและสาธิต
การให้คำาปรึกษา

หัวข้อท่ี 4
ฝึกปฏิบัติการ
ให้คำาปรึกษา
คร้ังท่ี 1:
กรณ�ตนเอง

   9.00 - 10.30 น.  10.45 - 12.00 น.  13.00 - 14.45 น. 15.00 - 16.00 น.

   2

หัวข้อท่ี 5
ระบบบริการ
คลินิกจิตสังคม 
แผนท่ีนำาทาง
( Roadmap )
การให้คำาปรึกษาและ 
Case formulation

หัวข้อท่ี 6
ฝึกปฏิบัติการให้
คำาปรึกษาคร้ังท่ี 2 :  
กรณ�ศึกษา 
(เน้นการสำารวจป�ญหา)

หัวข้อท่ี 7
ฝึกปฏิบัติการให้
คำาปรึกษาคร้ังท่ี 3 : 
กรณ�ศึกษา 
(เน้นการแก้ไขป�ญหา)

หัวข้อท่ี 8
แลกเปล่ียน
เรียนรู้และ
ประเมินผล

ตารางการฝ�กอบรม

วัน
เวลา

วัน
เวลา
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บทบาทและคุณค�า
ของคลินิกจ�ตสังคม

หัวข�อที่ 1
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บทบาทและคุณค�าของคลินิกจ�ตสังคม 9

 คลินิกจิตสังคม เป�นคลินิกท่ีให้คำาปรึกษา
ด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีอาญา	
โดยมีเป�าหมายระยะสั้น	 เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะ
วิกฤต	 จัดการกับภาวะความตึงเครียดด้านอารมณ์
จิตใจ	 	 แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
ที่กำาลังเผชิญอยู่	 ลดการหนีคดีหรือหนีประกัน
ระหว่างดำาเนินคดี	 และมีเป�าหมายระยะยาว
เพ่ือให้ผู้รับคำาปรึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปในทางบวก	 มีการดำาเนินชีวิตที่ดีขึ้น	 และไม่	
ก่อคดีซ้ำา	

 ความแตกต่างระหว่างคลินิกจิตสังคมใน
ระบบศาลกับการคุมประพฤติของสำานักงานคุม
ประพฤติ 
	 การให้คำ าปรึกษาของสำานักงานคุม
ประพฤติเป�นการให้คำาปรึกษาจำานวนมากพร้อม
กันตามโปรแกรมการฟ��นฟูของสำานักงานคุม

ประพฤติ	ขณะท่ีการให้คำาปรึกษาของคลินิกจิตสังคม
ในระบบศาล	เป�นการให้คำาปรึกษารายบุคคล	ตัวต่อตัว
รวมถึงการให้คำาปรึกษาครอบครัวมีระยะเวลาใน
การพูดคุยนานกว่า	 ซึ่งจะทำาให้เข้าใจปัญหาได้
ตรงประเด็น	 ช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาแสวงหาทาง
เลือกสร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนความคิด
และพฤติกรรม	 รวมท้ังมีทางออกสำาหรับปัญหา
ชีวิต

 ความแตกต่างของผู้ ให้คำาปรึกษาของ
คลินิกจิตสังคมกับผู้ประน�ประนอมในระบบศาล
	 ผ ู ้ประน ีประนอมประจ ำาศาล	หร ือผู้	
ไกล่เกลี่ย	คือ	บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้เป�นผู้ประนี
ประนอมประจำาศาล	 ซึ่งต้องผ่านการอบรมการ
ไกล่เกลี่ย	 เป�นผู้ที่ต้องรับฟังปัญหา	 วัตถุประสงค์
และบริบทของคู่ความแต่ละฝ�าย	ให้การช่วยเหลือ
แก่คู่ความเพ่ือให้ข้อพิพาทท้ังหลายยุติลงอย่าง							

1. ระบุความหมายของคลินิกจิตสังคมในระบบศาลได้อย่างถูกต้อง

2. ระบุบทบาทและคุณค่าของคลินิกจิตสังคมที่มีต่อสังคมได้อย่างถูกต้อง

3. ระบุความเชื่อมโยงของกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องที่ศาลจะส่งผู้ต้องหาหรือ

   จำาเลยเข้ารับบริการคลินิกจิตสังคมได้พอสังเขป

4. ระบุขอบเขตการให้บริการของคลินิกจิตสังคมที่เหมาะสมได้

   ระยะเวลา    1 ชั่วโมง 15 นาที

   วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  

เน�้อหา

1. ความหมายของคลินิกจ�ตสังคมในระบบศาล 

L12-68P-Book1-��������.indd   9 9/4/2563 BE   18:17



บทบาทและคุณค�าของคลินิกจ�ตสังคม10

ฉันมิตรมีความเป�นธรรมและเป�นไปตามกฎหมาย		
ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากการให้คำาปรึกษาใน
คลินิกจิตสังคมท่ีจะมุ่งเน้นการรับฟังปัญหาและ
บริบทของผู้รับคำาปรึกษาซ่ึงเป�นผู้ต้องหาหรือ
จำาเลยที่กระทำาความผิดทางอาญาและช่วยให้เกิด
การพัฒนาตนเองปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม
ไปในทางบวก	และป�องกันการก่อคดีซ้ำา
 

2. บทบาทและคุณค�าของ
คลินิกจ�ตสังคม

 คลินิกจิตสังคมมีบทบาทสำาคัญในการ
ฟ��นฟูผู้กระทำาความผิดให้เป�นคนดีของสังคม	
การลงโทษเพียงอย่างเดียว	 อาจไม่ทำาให้เกิดการ
สำานึกในการกระทำาผิด	ตระหนักรู้และเข้าใจปัญหา	
ตลอดจนมีแนวทางในการดำาเนินชีวิตเพ่ือไม่ให้
ก่อคดีซ้ำา	 ดังนั้นกระบวนการฟ��นฟูของคลินิกจิต
สังคมผ่านการให้คำาปรึกษาจึงเป�นแนวทางท่ีจะ
ช่วยให้ผู้กระทำาผิดเข้าใจปัญหาและเช่ือมโยงกับ
สาเหตุของการก่อคดี	 รวมทั้งหาแนวทางจัดการ
กับปัญหาซึ ่งเป็นแนวทางที ่จะปฏิบัติได้จริง	
นำาไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและไม่ก่อคดีซ้ำา	
ผู้ ให้คำาปรึกษามีหน้าท่ีสำารวจและช่วยให้ผู้รับ
คำาปรึกษาทำาความเข้าใจปัญหา	 ค้นหาศักยภาพ	
และคุณค่าของผู้รับคำาปรึกษา	 โดยไม่ด่วนตัดสิน	
อีกท้ังยังช่วยช้ีให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง	คลินิกจิตสังคมจึงเป�นกลไกหน่ึงท่ีช่วยฟ��นฟู
สังคมด้วยการช่วยคืนคนดีของสังคม

3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินงานคลินิกจ�ตสังคม 
	 คลินิกจิตสังคมในระบบศาลจัดตั้งข้ึน
จากการกำาหนดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว	 โดย
กรณีช้ันสอบสวนศาลใช้อำานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มาตรา	 108	
วรรคท้าย	ส่วนชั ้นหลังมีคำาพิพากษา	ศาลใช้
อำานาจตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 56	
ท่ีเป�ดโอกาสให้ผู้กระทำาความผิดทางอาญาท่ีโทษ
ไม่ร้ายแรงสามารถรอการกำาหนดโทษ/รอการ
ลงโทษได้	 และกำาหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุมความ
ประพฤติ

3.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 108

 กล่าวถึง การปล่อยชั�วคราว ซึ่งหมายถึง
การอนุญาตให้ผู้ ต้องหาหรือจำา เลยพ้นจาก
การควบคุมของเจ้าพนักงานหรือศาลตามระยะ
เวลาท่ีกำาหนด	 เพ่ือไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำาเลยท่ีถูก
ควบคุมหรือขังก่อนการตัดสินเป�นเวลานานเกิน
ความจำาเป�นความว่า

	 ในการวิ นิ จ ฉัยคำ า ร้ อ งขอ ใ ห้ปล่ อย
ชั่วคราวต้องพิจารณาข้อเหล่านี้ประกอบ	

	 (1)	ความหนักเบาแห่งข้อหา	
	 (2)	พยานหลักฐานที่ปรากฏแล้วมีเพียงใด	
	 (3)	พฤติการณ์ต่าง	ๆ	แห่งคดีเป�นอย่างไร	
	 (4)	 เชื่อถือผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกัน
ได้เพียงใด	
	 (5)	ผู้ต้องหาหรือจำาเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่	
	 (6)	ภัยอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดจาก
การปล่อยชั่วคราวมีเพียงใดหรือไม่	
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บทบาทและคุณค�าของคลินิกจ�ตสังคม 11

	 (7)	 ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำาเลยต้องขังตาม
หมายศาล	 ถ้ามีคำาคัดค้านของพนักงานสอบสวน	
พนักงานอัยการ	โจทก์	หรือผู้เสียหาย	แล้วแต่กรณี	
ศาลพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้	 เพื่อประโยชน์
ในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง	 เจ้าพนักงาน
ซ่ึงมีอำานาจสั่งให้ปล่อยช่ัวคราวหรือศาลอาจ										
รับฟังข้อเท็จจริง	รายงานหรือความเห็นของ
เจ้าพนักงานซ่ึงกฎหมายกำาหนดให้มีอำานาจ
หน้ า ท่ี ท่ี เกี่ ยวกับการนั้ น เ พ่ือประกอบการ
พิจารณาสั่งคำาร้องด้วยก็ได้	
	 ในการอนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวเจ้าพนักงาน	
ซ่ึงมีอำานาจสั่ งให้ปล่อยช่ัวคราวหรือศาลจะ
กำาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับท่ีอยู่หรือเงื่อนไขอ่ืนใด
ให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ	 หรือในกรณีที่ผู้นั้น
ยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจำากัด
การเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้	ทั้งนี้เพื่อ
ป�องกันการหลบหนี	 หรือภัยอันตราย	 หรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น	 แต่ถ้าผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
มีอายุไม่ถึงสิบแปดป�บริบูรณ์	 แม้ผู้น้ันยินยอมจะส่ัง
ให้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ต่อเม่ือผู้นั้นมีพฤติการณ์
ท่ีอาจเป�นภัยต่อบุคคลอ่ืนอย่างร้ายแรง	 หรือมีเหตุ
สมควรประการอื่น

3.2 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
	 ผู้ใดกระทำาความผิดซ่ึงมีโทษจำาคุกหรือ
ปรับและในคดีน้ันศาลจะลงโทษจำาคุกไม่เกินห้าป�
ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษ
ปรับ	ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น	
	 (1)		ไม่เคยรับโทษจำาคุกมาก่อน	หรือ	
	 (2)	 เคยรับโทษจำาคุกมาก่อนแต่เป�นโทษ
สำาหรับความผิดท่ีได้กระทำาโดยประมาทหรือความ

ผิดลหุโทษหรือเป�นโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	หรือ	
	 (3)		เคยรับโทษจำาคุกมาก่อนแต่พ้นโทษ
จำาคุกมาแล้วเกินกว่าห้าป�	 แล้วมากระทำาความ
ผิดอีก	 โดยความผิดในครั้งหลังเป�นความผิดที่ได้
กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	 และเม่ือศาลได้คำานึงถึงอายุ	ประวัติ	ความ
ประพฤติ	 สติปัญญา	 การศึกษาอบรม	 สุขภาพ	
ภาวะแห่งจิต	นิสัย	อาชีพ	และสิ่งแวดล้อมของ					
ผู้นั้นหรือสภาพความผิด	 หรือการรู้สึกความผิด	
และพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอื่น
อันควรปรานีแล้ว	 ศาลจะพิพากษาว่าผู้น้ันมีความผิด
แต่รอการกำาหนดโทษหรือกำาหนดโทษแต่รอการ
ลงโทษไว้	 ไม่ว่าจะเป�นโทษจำาคุกหรือปรับอย่างหน่ึง
อย่างใดหรือท้ังสองอย่างเพ่ือให้โอกาสกลับตัว
ภายในระยะเวลาท่ีศาลจะได้กำาหนดแต่ต้องไม่
เกินห้าป�นับแต่วันที่ศาลพิพากษา	 โดยจะกำาหนด
เง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้น้ันด้วยหรือไม่
ก็ได้	 เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำา
ความผิดตามวรรคหนึ่ง	 ศาลอาจกำาหนดข้อเดียว
หรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้	ดังต่อไปนี้	

	 (1)	ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานท่ีศาล
ระบุไว้เป�นคร้ังคราว	เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม
แนะนำา	ช่วยเหลือ	หรือตักเตือนตามท่ีเห็นสมควร
ในเร่ืองความประพฤติและการประกอบอาชีพ	
หรือจัดให้กระทำากิจกรรมบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์	
	 (2)	ให้ฝึกหัดหรือทำางานอาชีพอันเป�น
กิจจะลักษณะ	
	 (3)	ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการ
ประพฤติใดอันอาจนำาไปสู่การกระทำาความผิดใน
ทำานองเดียวกันอีก	
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	 (4)	ให้ไปรับการบำาบัดรักษาการติดยา
เสพติดให้โทษ	ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ
หรือความเจ็บป�วยอย่างอื่น	 ณ	 สถานที่และตาม
ระยะเวลาที่ศาลกำาหนด	
	 (5)	 ให้เข้ารับการฝึกอบรม	ณ	สถานที่
และตามระยะเวลาที่ศาลกำาหนด	
	 (6)	ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย	หรือ
ห้ามเข้าในสถานท่ีใดในระหว่างเวลาที่ศาลกำาหนด	
ทั้งนี้จะใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืน
ใดท่ีสามารถใช้ตรวจสอบหรือจำากัดการเดินทาง
ด้วยก็ได้	
	 (7)	 ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยา
ความเสียหายโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหายตามท่ี								
ผู้กระทำาความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน	
	 (8)	ให้แก้ไขฟ��นฟูหรือเยียวยาความเสียหาย
ท่ีเกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ	 หรือส่ิงแวดล้อม	
หรือชดใช้ค่าเสียหายเพ่ือการดังกล่าว	
	 (9)	ให้ทำาทัณฑ์บนโดยกำาหนดจำานวนเงิน
ตามท่ีศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย	 หรือก่อ
ให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สิน	
	 (10)	เง่ือนไขอ่ืน	ๆ	ตามท่ีศาลเห็นสมควร
กำาหนดเพ่ือแก้ไข	 ฟ��นฟูหรือป�องกันมิให้ผู้กระทำา
ความผิดกระทำาหรือมีโอกาสกระทำาความผิดข้ึน
อีก	หรือเง่ือนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามท่ีเห็น
สมควร	เงื่อนไขตามที่ศาลได้กำาหนดตามความใน
วรรคสองน้ัน	ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตาม
คำาขอของผู้กระทำาความผิด	 ผู้แทนโดยชอบธรรม
ของผู้น้ัน	ผู้อนุบาลของผู้นั้น	พนักงานอัยการหรือ
เ จ้ าพ นักงานว่าพฤ ติการ ณ์ ท่ี เ ก่ียวแ ก่การ
ควบคุมความประพฤติของผู้กระทำาความผิดได้
เปล่ียนแปลงไป	 เม่ือศาลเห็นสมควรศาลอาจแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือเพิกถอนข้อหน่ึงข้อใดเสียก็ได้	หรือจะ

กำาหนดเง่ือนไขข้อใดตามท่ีกล่าวในวรรคสองท่ีศาล
ยังมิได้กำาหนดไว้เพ่ิมเติมข้ึนอีกก็ได้	 หรือถ้ามีการ	
กระทำาผิดทัณฑ์บนให้นำาบทบัญญัติมาตรา	47	มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

4. ขอบเขตการให้บร�การของ
คลินิกจ�ตสังคม
4.1 ลักษณะของผู้รับคำาปรึกษา
 ผู้รับคำาปรึกษามาได้จากหลายช่องทาง	ดังน้ี

	 -	ผู้ต้องหาท่ีอยู่ระหว่างช้ันสอบสวนเม่ือศาล
อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวโดยกำาหนดเง่ือนไขให้รับ	
คำาปรึกษาด้านจิตสังคม	
	 -	จำาเลยท่ีศาลพิพากษาให้รอการกำาหนด
โทษหรือรอการลงโทษตามประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	56	และกำาหนดเง่ือนไขให้เข้ารับคำา
ปรึกษาด้านจิตสังคม
	 -	บุคคลทั่วไปที่ยื่นขอเข้ารับคำาปรึกษา
ด้านจิตสังคม	

การกระทำาความผิดของผู้รับคำาปรึกษา 
	 ส่วนใหญ่เกี ่ยวข้องกับการกระทำาผิด
ต่าง	ๆ	ดังนี้
		 -	กระทำาความผิดเก่ียวกับสารเสพติด	เช่น		
เสพสารเสพติด	 	 ครอบครองสารเสพติด	 เสพสาร
เสพติดขณะขับข่ียานพาหนะ	 และผู้กระทำาผิดทาง
อาญาอ่ืนท่ีมีสาเหตุของการกระทำาหรือมูลเหตุจูงใจ
ท่ีเก่ียวเน�อ่งกับสารเสพติด
	 -	คดีความรุนแรงในครอบครัว	ที่เป�น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิด
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว	 พ.ศ.	 2550	 รวมทั้ง								
ผู้เสียหาย
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บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา
 ผู้ให้คำาปรึกษา	มีบทบาทหลัก	3	บทบาท	
ได้แก่	

 1) Facilitator	 คือ	 ผู้เอ้ืออำานวยให้เกิดการ
เรียนรู้	สนับสนุนให้เกิดความตระหนัก	ความเข้าใจ
ตนเอง	
 2) Life-coach	 คือ	 ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ	
ช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาเลือกเส้นทางเดินชีวิตท่ีมี
เป�าหมาย	เป�นไปได้และนำาไปสู่ความสำาเร็จ	
 3) Psychoeducator คือ	 ผู้ท่ีให้ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับสุขภาพจิต

 ทั้งน�้ ผู้ให้คำาปรึกษาไม่ใช่ผู้พิพากษาจึงไม่ได้
มีหน้าท่ีในการตัดสินเก่ียวกับคดีและไม่ใช่แพทย์
หรือผู้รักษา แต่สามารถให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพจิต
เบื้องต้นได้ ผู้ให้คำาปรึกษาต้องเตือนตนเองให้
ปฏิบัติตนตามบทบาทของผู้ ให้คำาปรึกษาและ       
ไม่ล้ำาเส้นหรือสำาคัญตนผิดในสิ�งท่ีไม่ใช่บทบาท
ของตน

	 -	คดีความผิดเก่ียวกับเพศท่ีเป�นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน
ที่เกี ่ยวข้อง	 เช่น	 พระราชบัญญัติป�องกันและ									
ปราบปรามการค้าประเวณี	 พระราชบัญญัติป�องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์		เป�นต้น	
	 -	กระทำาความผิดอาญาฐานอ่ืน	ซ่ึงจำาเป�น
ต้องได้รับความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม	

4.2 ลักษณะของผู้ให้คำาปรึกษาที่พึงประสงค์  

 ผู้ ให้คำาปรึกษาของคลินิกจิตสังคมใน
ระบบศาลมีลักษณะดังนี้

	 -	ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากศาล
อาญาได้รับการอบรมการให้คำาปรึกษาจาก
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากศาล
	 -	มีจิตอาสา	
	 -	มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิต
ปกติ
	 -	ไม่มีภาวะสมองเสื่อม

L12-68P-Book1-��������.indd   13 9/4/2563 BE   18:17



บทบาทและคุณค�าของคลินิกจ�ตสังคม14

     เวลา                กิจกรรม               คำาอธิบาย
       สื่อการ   
      เร�ยนรู้

9.00	-9.15	

(15	นาที)	

1.	วิทยากรสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้เข้ารับการอบรม	โดยแนะนำา
ตัว	สุ่มผู้เข้ารับการอบรมท่ีเป�น
ตัวแทนท่ีมีลักษณะต่างกัน	เช่น	
เพศ	อายุ	ประมาณ	5	คน	ให้ผู้
เข้ารับการอบรมแนะนำาตัวเอง	
ภูมิหลังส้ัน	ๆ	บทบาทหน้าท่ีใน
การปฏิบัติงานกับศาลในอดีตและ
ปัจจุบัน	ความเข้าใจบทบาทของ
คลินิกจิตสังคมและบทบาทของ
ผู้ให้คำาปรึกษา

เพ่ือสำารวจภูมิหลัง	ทัศนคติ
และ	ความรู้ความเข้าใจเก่ียว
กับคลินิกจิตสังคม	รวมท้ังการ
ทำาหน้าท่ีผู้ให้คำาปรึกษาของผู้
เข้ารับการอบรม	วิทยากรเน้น
สร้างสัมพันธภาพ	สรุปประเด็น
สำาคัญ	และทัศนคติเชิงบวก
จากการสุ่มถาม

       -

9.15	-	9.30	

(15	นาที)

2.แนะนำาให้ผู้เข้ารับการอบรม
ต้ังใจดูวีดิทัศน์	และจะให้อภิปราย
ตามประเด็นท่ีกำาหนด	จากน้ัน
วิทยากรเป�ดวีดิทัศน์	“บทบาท
และคุณค่าของคลินิกจิตสังคม”

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
บทบาทและคุณค่าของ
คลินิกจิตสังคม

วีดิทัศน์	
“บทบาทและ
คุณค่าของ
คลินิกจิตสังคม”

9.30	-	10.00

(30	นาที)

3.	วิทยากรสุ่มถามและสรุป
ประเด็นจากคำาถามทีละคำาถาม
โดยใช้	PowerPoint	“หัวข้อ	
อภิปรายบทบาทและคุณค่าของ
คลินิกจิตสังคม”	ประกอบการ
อภิปราย	ดังน้ี

-	ผู้ต้องหาหรือจำาเลยประเภทใด
ท่ีควรจะได้รับโอกาสบริการคลินิก
จิตสังคม
-	มีกฎหมายอะไรบ้างท่ีศาล
สามารถดำาเนินการเพ่ือให้มีผู้รับ
บริการในคลินิกจิตสังคม

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ประมวลข้อมูลจากการดู
วีดิทัศน์เก่ียวกับคลินิกจิตสังคม	
นำาข้อมูลดังกล่าวมาอภิปราย	
และสรุปเป�นประเด็นสำาคัญ	
ให้วิทยากรถามผู้เข้ารับการ
อบรมและอภิปรายทีละคำาถาม	
เร่ิมจากลักษณะของผู้กระทำา
ผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	
ทัศนคติต่อกระบวนการของ
คลินิกจิตสังคม	บทบาทและ
คุณค่าของคลินิกจิตสังคม

PowerPoint
“หัวข้ออภิปราย
บทบาทและ
คุณค่าของ
คลินิกจิตสังคม”

กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน
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     เวลา                กิจกรรม          คำาอธิบาย
          สื่อการ   
         เร�ยนรู้

-	ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อ
การให้โอกาสจำาเลยในการแก้ไข
ปรับปรุงตัวแทนการจำาคุก	

-	คลินิกจิตสังคมน่าจะมีลักษณะ
ท่ีแตกต่างจากการรายงานตัวต่อ
พนักงานคุมประพฤติอย่างไรบ้าง

-	การมีคลินิกจิตสังคมจะช่วย
ให้สังคมได้ประโยชน์อะไรท่ีแตก
ต่างไปจากการดำาเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรมปกติ

          -

10.00	-	10.15	
(15	นาที)

4.	วิทยากรบรรยายสรุปหัวข้อ	
“บทบาทและคุณค่าของคลินิก
จิตสังคม”	โดยใช้	PowerPoint
ประกอบ

เพ่ือสรุปประเด็นสำาคัญ
ของหัวข้อน้ีตาม
วัตถุประสงค์

PowerPoint	
“บทบาทและคุณค่า
ของคลินิกจิตสังคม”

การประเมินผลการเรียนรู้
   จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	ความสอดคล้องของเน�้อหาที่อภิปรายกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
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หัวข�อที่ 2
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เน�้อหา  

1. ทัศนคติการยอมรับ 
การเข้าใจตนเองและผู้อื่น

 1) มนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างในท่ีมาท่ีไป  
	 เริ่มจากพัฒนาตัวตนต้ังแต่อยู่ในครรภ์
มารดา	 การอบรมบ่มเพาะจากครอบครัว	 สถาน
ศึกษา	 ชุมชนและสังคม	 ทำาให้มนุษย์เกิดการ
เรียนรู้จนตกผลึกเป�นประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน	
แต่สิ่งท่ีมนุษย์มีเหมือนกันคือศักยภาพในตนเอง	
มนุษย์ล้วนแต่ มีความปรารถนาดีต่อตนเอง	
ต้องการความรัก	การยอมรับ	ความเป�นส่วนหนึ่ง
ของสังคม	 พฤติกรรมที่แสดงออกอาจเกิดจาก
การเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีตท่ีเป�นไปเพ่ือ
ความอยู่รอด	 เช่น	 การมีพฤติกรรมเสพติด	 การ
ก่อคดี	 ทั้งนี้	 ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
จะเป�นแรงผลักดันให้มนุษย์เกิดการตระหนักรู้ถึง
ศักยภาพของตน	 และพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปสู่
ทางที่ดี

2)  อคติเกิดขึ้นได้อย่างไร
 อคติเกิดขึ้นได้จากการตีความและตัดสิน
อย่างอัตโนมัติขาดสติและการใคร่ครวญที่ถูกสั่งสม
ตามประสบการณ์ชีวิต	การให้ความหมายประสบการณ์
และสรุปตามความเข้าใจท่ีมีจำากัดของวุฒิภาวะ	
ค่านิยมและกฎเกณฑ์ของครอบครัวรวมท้ัง
กระบวนการหล่อหลอมทางสังคม

3) อคติ มีได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 อคติเพราะรักใคร่กัน (ฉันทาคติ)	 เช่น	
ฟังเรื่องของผู้รับคำาปรึกษาแล้วรู้สึกสงสารมาก
เกินไปจนมองไม่เห็นจุดอ่อนท่ีเป�นสาเหตุให้
ไปกระทำาผิด	 เช่น	 สงสารว่ายากจน	 ครอบครัว
แตกแยก	 ทำาให้ต้องใช้สารเสพติดหรือลักทรัพย์	
ผู้ให้คำาปรึกษาควรช่วยให้เกิดการสำารวจปัญหา	
เยียวยา	 และหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
และไม่ผิดกฎหมาย
 อคติเพราะไม่ชอบกัน (โทสาคติ)	 เช่น	
ผู้รับคำาปรึกษามีท่าทีต่อต้านหรือไม่ร่วมมือใน

1. ตระหนักรู้อคติของตนเอง ความสำาคัญของทัศนคติยอมรับและเข้าใจตนเอง
   และผู้อื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไข 
2. พัฒนาทัศนคติของตนเองในการยอมรับไม่ตัดสินตนเองและผู้อื่นด้วยอคติ
3. ระบุจริยธรรมการให้คำาปรึกษาได้อย่างถูกต้อง 
4. ระบุบทบาทของผู้ให้คำาปรึกษาได้อย่างถูกต้อง 

   ระยะเวลา    1 ชั่วโมง  30 นาที

   วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  
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ระยะแรก	 อาจเป�นเพราะไม่เข้าใจเหตุผลของการ
มารับคำาปรึกษา	 ยังไม่ทราบว่าศาลให้โอกาสใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 ผู้ให้คำาปรึกษาต้องเป�ด
ใจกว้าง	 พยายามทำาความเข้าใจว่า	 ผู้รับคำาปรกึษา
ยังมีความรู้สึกโกรธจากการถูกจับกุม	 เครียดกับ
ปัญหาที่รุมเร้า	อีกทั้ง	ผู้ให้คำาปรึกษาต้องชัดเจน
ในบทบาทตนเอง	 เข้าใจเป�าหมายแต่ละระยะของ
การให้คำาปรึกษา	 กระบวนการให้คำาปรึกษา	 และ
ตกลงบริการให้ชัดเจน
 อคติเพราะรู้ไม่ถ่องแท้ (โมหาคติ)	 เช่น	
ผู้รับคำาปรึกษาอาจมีพฤติกรรมคดีหรือลักษณะ
บางอย่างท่ีไม่ตรงกับค่านิยมของผู้ให้คำาปรึกษา	
อาจมีรอยสัก	 กลิ่นสุรา	 กลิ่นบุหรี่	 แต่งกายไม่
เรียบร้อย	 ท่าทีดูไม่อ่อนน้อม	 หรือดูไม่น่ารักใน
สายตาผู้ใหญ่	อาจทำาให้ผู้ให้คำาปรึกษาด่วนตัดสิน	
ผู้ ให้คำาปรึกษาต้องเป�ดใจกว้างและรู้ ทันอคติ	
พยายามทำาความเข้าใจจากสิ่งที่เห็น	 เพื่อนำาไปสู่
การสำารวจปัญหา
 อคติเพราะกลัวหรือเกรงใจ (ภยาคติ) เช่น
กลัวผู้กระทำาผิด	 ไม่กล้าสำารวจปัญหา	 คิดว่าผู้
กระทำาผิดมีอำานาจหรือมีความรู้มากกว่า	 ผู้ให้
คำาปรึกษาควรชัดเจนในบทบาทว่ามีหน้าท่ีช่วย
สำารวจปัญหา	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 และ
แก้ไขปัญหาชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

4)  ทัศนคติที่สำาคัญในการปรึกษา
	 ได้แก่	 การไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นด้วยอคติ	
การเช่ือม่ันในศักยภาพของมนุษย์	และการยอมรับ
ความเป�นมนุษย์ของแต่ละคนอย่างไม่มีเงื่อนไข	
ที่เกิดจากอคติของผู้ให้การปรึกษา	

5) การรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง
	 ความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมของผู้ให้การ
ปรึกษาด้วยการมีสติ	 การตระหนักรู้อารมณ์ท่ีเป�น
ปัจจุบันของตนเองจะช่วยให้ผู้ ให้การปรึกษา
ละวางอคติของตนเองได้	 และสามารถจดจ่อกับ
การติดตามการสื่อสารของผู้รับการปรึกษาจน
สามารถเข้าใจท่ีมาและสาเหตุของพฤติกรรมท่ี
สร้างปัญหาและเป�นท่ีมาของอคติของผู้ให้การ
ปรึกษาได้

6) การยอมรับและไม่ตัดสินตนเองของผู้ให้การ
ปรึกษามีความสำาคัญ  
	 เม่ือผู้ให้การปรึกษามีความเคยชินในการ
ตัดสินตนเองแบบอัตโนมัติซ่ึงล้วนเกิดจากการ
ขาดความเข้าใจตนเอง	 ความเข้าใจผู้อ่ืนและความ
เข้าใจการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกท่ีกระทบ
ต่อโลกภายในของตนเองแล้ว	ก็มีโอกาสท่ีจะตัดสิน
ผู้อ่ืนอย่างอัตโนมัติด้วย

7)  ผู้ให้การปรึกษาสามารถพัฒนาตนเองในการ
ตระหนักรู้อคติของตนเองด้วยการฝึกสติ  

	 เมื่อมีสติรู้เท่าทัน	ก็จะเกิดปัญญาภายใน
สามารถละวางอคติท่ีเป�นอุปสรรคต่อการให้การ
ปรึกษาได้	 ยอมรับความเป�นปัจเจกบุคคลของ
ผู้รับการปรึกษาด้วยความเข้าใจโดยไม่ตัดสิน	 การ
ตระหนักรู้ดังกล่าวยังเป�นพ้ืนฐานท่ีสามารถช่วยให้
ผู้รับการปรึกษาเข้าใจตนเอง	 ยอมรับตนเองและ
ละวางอคติของตนเองได้ด้วย
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8) การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หมายถึง
ว่าผู้ให้การปรึกษาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
พฤติกรรมและทัศนคติของผู ้ร ับการปรึกษา    
ผู้ให้การปรึกษายังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
ได้โดยยังมีสติและความเข้าใจเหตุและผล

2. จร�ยธรรมการให้คำาปรึกษา

  	 ผู้รับคำาปรึกษาควรมีจริยธรรมการให้คำา
ปรึกษาต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 1)	การรักษาความลับ	 โดยผู้ให้คำาปรึกษา
ต้องไม่นำาเรืองของผู้รับคำาปรึกษาไปเป�ดเผย	
	 2)	การใช้คำาที่เหมาะสมและสุภาพในการให้
คำาปรึกษา	
	 3)	 การให้คำาปรึกษาในห้องท่ีมีความเป�นส่วนตัว
	 4)	การประชุมเก่ียวกับกรณีของผู้รับคำาปรึกษา
ต้องมีความเป�นส่วนตัวไม่ เป�นที่ โล่งหรือที่
สาธารณะ
	 5)	 การจัดเก็บข้อมูลเป�นระบบเป�นความลับ
และง่ายต่อการค้นหาข้อมูล	

3. บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา 
    บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา มีบทบาทหลัก 3 
บทบาท ได้แก่ 

 1) Facilitator คือ	 ผู้เอ้ืออำานวยให้เกิด
การเรียนรู้	 สนับสนุนให้เกิดความตระหนัก	 ความ
เข้าใจตนเอง	 เป�ดโอกาสให้ผู้รับคำาปรึกษาสำารวจ
ตนเองท้ังด้านบวกและด้านลบ	 อะไรท่ีเป�นสาเหตุ
ของพฤติกรรมต่าง	ๆ	 	อารมณ์	ความรู้สึกนึกคิด	
ค่านิยม	 ความคาดหวังต่อตนเองและผู้อ่ืน	 อะไร
ท่ีทำาให้ผิดหวังซ่ึงเช่ือมโยงกับการก่อคดี	 ความ
ปรารถนาลึก	ๆ 	ในจิตใจ	เช่น	ความรัก		การยอมรับ		
เสรีภาพในการคิด	การตัดสินใจ		อยากได้ความรู้สึก
ท่ีม่ันคง	 	 ปลอดภัย	 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเอง
ต่อไป		การเป�นผู้เอ้ืออำานวยต้องไม่เป�นผู้ท่ีส่ังสอน		
แต่ต้องเป�นผู้ฟังท่ีดี	 มีการถามท่ีทำาให้ผู้ฟังรู้สึกว่า
มีพลังชีวิตและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า	
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สิ�งที่ไม่ใช่บทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา

1) ผู้ให้คำาปรึกษาไม่ใช่ผู้พิพากษา จึงไม่ได้มีี
หน้าท่ีในการตัดสินเก่ียวกับคดี	 แต่มีหน้าท่ีช่วยเหลือ
ผู้รับคำาปรึกษาให้ปฏิบัติตามคำาส่ังของศาล	 เห็นความ
สำาคัญของการเปล่ียนแปลงตนเอง	 และแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง

2)  ผู้ให้คำาปรึกษาไม่ใช่แพทย์หรือผู้รักษา แต่สามารถ
ให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพจิตเบ้ืองต้นได้เม่ือพบว่า
ผู้รับคำาปรึกษามีปัญหาสุขภาพจิตท่ีจำาเป�นต้อง							
ได้รับการบำาบัดรักษา	 สามารถส่งผู้รับคำาปรึกษา
เพ่ือพบบุคลากรทางการแพทย์ตามสิทธิการรักษา
ของผู้รับคำาปรึกษา

 ผู้ให้คำาปรึกษาต้องเตือนตนเองให้ปฏิบัติ
ตนตามบทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา และไม่ล้ำาเส้น
หรือสำาคัญตนผิดในสิ�งท่ีไม่ใช่บทบาทของตน

 2) Life-coach	คือ	ผู้ท่ีสร้างแรงบันดาลใจ
มีการถามเพื่อให้คิด	 เลือกเส้นทางเดินชีวิตที่
เจาะจง	มีเป�าหมายในการดำาเนินชีวิตเป�นไปได้
และนำาไปสู่ความสำาเร็จ	 เม่ือผู้รับคำาปรึกษาเกิด
ความผิดพลาด	ท้อถอย	ผู้ให้คำาปรึกษาควรให้กำาลังใจ	
เป�นท่ีปรึกษา	แนะนำาเทคนิค	วิธีการแก้ปัญหา	ประ
คับประคองและผลักดันให้สู่จุดหมาย
 
 3) Psychoeducator	คือ	ผู้ที่ให้ความรู้
เบื้องต้นเก่ียวกับสุขภาพจิต	สามารถคัดกรองและ
ประเมินปัญหาสุขภาพจิต	 ให้ความช่วยเหลือผู้ที่
มีปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น	 หากมีอาการรุนแรง	
เช่น	 โรคจิต	 	 โรคซึมเศร้า	 ความคิดฆ่าตัวตาย	
อาการถอนสุรารุนแรง	สามารถแนะนำาส่งต่อสถาน
พยาบาลเพ่ือบำาบัดได้	 สามารถถ่ายทอดและอธิบาย
เรื่องอาการต่างๆ	 เพื่อให้ผู้รับคำาปรึกษาและญาติ
มีความเข้าใจได้	
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ทัศนคติแลจร�ยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา 21

     เวลา                กิจกรรม                คำาอธิบาย
      สื่อการ   
     เร�ยนรู้

10.30	-10.45	

(15	นาที)

1.	วิทยากรนำาผู้เข้ารับการอบรม
สำารวจตนเอง	โดยการทำาสมาธิ		
สำารวจความคาดหวังของตนเอง
ท่ีมีต่อการเป�นผู้ให้คำาปรึกษา
โดยต้ังคำาถามทีละคำาถามดังน้ี
ต้องการให้ตนเองเป�นอย่างไร		
มีแรงบันดาลใจสำาหรับการเป�น
ผู้ให้คำาปรึกษาอย่างไร		ความสุข
ของการเป�นผู้ให้คำาปรึกษา
คืออะไร	ต้องการเห็นผู้รับคำา
ปรึกษาเป�นอย่างไร		มุมมอง
ของตนเองเก่ียวกับภาพของ
ผู้ให้คำาปรึกษาท่ีดีเป�นอย่างไร		
คาดหวังอะไรจากการอบรมคร้ังน้ี
     
จากน้ัน	วิทยากรให้ผู้เข้ารับ
การอบรมแบ่งปันประสบการณ์
และสรุปประเด็นสำาคัญท่ีตรงกับ
วัตถุประสงค์และเน�อ้หา

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สำารวจ
ความตั้งใจและแรงบันดาลใจ
ของตนเองในการมาเป�นผู้ให้
คำาปรึกษา	และช่วยให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวน
เป�าหมายของการพัฒนาตนเอง	
วิทยากรจะต้องสร้างบรรยากาศ
ของความสงบ	ให้เวลาผู้เข้ารับ
การอบรมได้อยู่กับตนเอง	และ
สำารวจตนเองอย่างจริงจัง	
อาจให้เวลาอย่างน้อย	2-3	นาที	
ช้ีชวนให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้ถามคำาถามกับตนเองด้วย
คำาถามท่ีวิทยากรถาม	เม่ือ
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรม
แบ่งปันประสบการณ์	วิทยากร
ต้องขมวดประเด็นสำาคัญของ
การพัฒนาตนเองในบทบาทผู้
ให้คำาปรึกษา	กระตุ้นความรู้สึก
เชิงบวก	และแรงบันดาลใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม	ให้
ผู้เข้ารับการอบรมเห็นคุณค่า
ของการเป�นผู้ให้คำาปรึกษา

       -

กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน

L12-68P-Book1-��������.indd   21 9/4/2563 BE   18:17



ทัศนคติแลจร�ยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา22

    เวลา                      กิจกรรม                คำาอธิบาย
  สื่อการ   
  เร�ยนรู้

10.45	-11.00	

(15	นาที)

2.	ให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนข้อดี	
หรือจุดเด่นของตนเอง	ให้เวลาประมาณ	
2-3	นาที	จากน้ันให้จับคู่บอกข้อดีหรือ
จุดเด่นกับเพ่ือนอย่างน้อยคนละ	3	ข้อ	
และให้โอกาสขอบคุณเพ่ือนท่ีแบ่งปัน
ส่ิงดี	ๆ	ให้เวลาคร้ังละ	2	นาที	สลับ
เวียนอีก	2-3	คร้ัง	(ประมาณตามเวลาท่ี
เหมาะสม)

3.	วิทยากรต้ังคำาถามว่า	
-	เม่ือได้พูดข้อดีหรือจุดเด่นของตนเอง
รู้สึกอย่างไรบ้าง
-	เม่ือได้ยินเพ่ือนแนะนำาตัวเองด้วย
ข้อดีหรือจุดเด่นรู้สึกอย่างไรบ้าง	
-	เคยคิดมาก่อนหรือไม่ว่าทุกคนมีข้อดี
หรือจุดเด่น
-	คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันได้หรือไม่	
-	เช่ือหรือไม่ว่าทุกคนในโลกใบน้ีล้วนแต่
มีข้อดีหรือจุดเด่นอยู่ในตัว	
-	คิดว่าคนท่ีรู้กับคนไม่รู้ว่าตนเองมีข้อดี
ของตนเองจะมีพฤติกรรมต่างกันอย่างไรบ้าง	
-	เคยเห็นข้อดีหรือจุดเด่นในตัวผู้ท่ีอยู่
รอบข้างหรือไม่
-	เม่ือมองเห็นข้อดีของเขาแล้วเกิด
ประสบการณ์ในใจที่แตกต่างจากเดิม
หรือไม่	อย่างไร

4.	วิทยากรสุ่มถามความคิดเห็นท่ี
เหมือนกันและแตกต่างกันของผู้เข้ารับ
การอบรมทีละคำาถาม	สรุปความเห็น
ของผู้รับการอบรมเป�นระยะ

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
มองเห็นและช่ืนชมคุณค่าของ
เพ่ือนมนุษย์ผ่านการช่ืนชมผู้เข้า
รับการอบรมด้วยกัน	วิทยากร
จะใช้จุดน้ีเช่ือมโยงมาถึงผู้รับคำา
ปรึกษาซ่ึงเป�นผู้กระทำาผิดและ
ก่อคดีช้ีให้เห็นมุมมองอีกมุม
หน่ึงว่า	ผู้รับคำาปรึกษาก็อาจมี
ศักยภาพหรือคุณค่าในตนเอง	
ซ่ึงอาจไม่เคยค้นพบหรือเป�ดเผย
มาก่อน	และหากผู้ให้คำาปรึกษา
ช่วยเหลือให้ผู้รับคำาปรึกษาเห็น
ศักยภาพและคุณค่าในตนเอง
จะช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาเกิด
ประสบการณ์เชิงบวกกับตนเอง	
และพร้อมจะเปล่ียนแปลงตนเอง
ต่อไป	ท้ังน้ี	ท่าทีของวิทยากรท่ี
ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมีความสำาคัญต่อการปรับ
ทัศนคติของผู้เรียนให้ยอมรับ
ความแตกต่างของเพ่ือนมนุษย์

     

     -
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ทัศนคติแลจร�ยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา 23

    เวลา                     กิจกรรม              คำาอธิบาย
    สื่อการ   
    เร�ยนรู้

11.00	-11.15

(15	นาที)

5.	วิทยากรสุ่มถามผู้เข้ารับการอบรม
เก่ียวกับประสบการณ์ท่ีมีอคติท้ัง	4	
รูปแบบ	ได้แก่	อคติเพราะรักใคร่กัน	
อคติเพราะไม่ชอบกัน	อคติเพราะรู้ไม่
ถ่องแท้	อคติเพราะกลัวหรือเกรงใจ	
จากน้ันบรรยายสรุปโดยใช้	PowerPoint		
“ทัศนคติ	การยอมรับ	การเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืน”	วิทยากรอาจยกตัวอย่างของ
อคติแต่ละแบบกรณีท่ีผู้รับการอบรม
ยังไม่เข้าใจคำาว่าอคติ

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
ทดลองได้สำารวจและรู้เท่าทัน
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง	
และวิทยากรบรรยายสรุป

PowerPoint	
“ทัศนคติ
การยอมรับ	
การเข้าใจ
ตนเองและ
ผู้อ่ืน”

11.15	-11.30

	(15	นาที)

6.	ให้ผู้เข้ารับการอบรมเล่าประสบการณ์
ท่ีเคยไปขอคำาปรึกษาจากผู้อ่ืนส้ัน	ๆ	ให้
ยกตัวอย่าง	ลักษณะของผู้ให้คำาปรึกษา	
ผลท่ีได้ในระหว่างการได้รับคำาปรึกษา
และผลท่ีตามมา	วิทยากรสรุปประเด็น
สำาคัญ	เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ทัศนคติของผู้
ให้คำาปรึกษากับลักษณะของการปรึกษา
จากกรณีตัวอย่าง

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็น
ตัวอย่างของการด่วนตัดสิน	
ช้ีให้เห็นผลกระทบ	และชวน
กันอภิปรายถึงสาเหตุของการ
ด่วนตัดสิน	เช่ือมโยงมาถึงการ
ด่วนตัดสินผู้รับคำาปรึกษาจาก
พฤติกรรมท่ีก่อคดี	หากผู้ให้
คำาปรึกษาด่วนตัดสิน	ผู้รับคำา
ปรึกษาจะไม่เป�ดใจท่ีจะช่วย
ผู้รับคำาปรึกษาค้นหาศักยภาพ
และคุณค่าท่ีมีอยู่ในตนเอง	
วิทยากรควรเน้นถามความรู้สึก
ของผู้เข้ารับการอบรมให้เวลา
ได้สำารวจความรู้สึกของตนเอง	
อย่าปล่อยให้ผู้เข้ารับการอบรม
เล่าเร่ืองนอกประเด็น

      -

7.	วิทยากรเป�ดวีดิทัศน	์“ตัดสินจิตรกร”		
หรือวีดิทัศน์อ่ืน	ๆ	ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน
คือกระตุ้นความรู้สึก	ขัดแย้งภายในจิตใจ

วีดิทัศน์	
“ตัดสิน
จิตรกร”
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ทัศนคติแลจร�ยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา24

    เวลา                      กิจกรรม               คำาอธิบาย
  สื่อการ   
  เร�ยนรู้

8.	วิทยากรสอบถามความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้เข้ารับการอบรมกระตุ้นให้ผู้รับการอบรม
แสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึงกรณีท่ีผู้เข้า
รับการอบรมมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน
เช่น	เห็นใจจิตรกร	รู้สึกไม่เป�นธรรม	
กรรมการรีบด่วนตัดสิน	วิทยากรก็ต้ัง
คำาถามให้สำารวจลึกลงไปด้วยคำาถาม	
แล้วคิดว่าการรีบด่วนตัดสินของกรรมการ
มีผลทางจิตใจต่อจิตรกรอย่างไร	ผลท่ี
เกิดข้ึนจากการด่วนตัดสินเป�นอย่างไร

    -

9.	วิทยากรชวนผู้เข้ารับการอบรมคิด
ในอีกมุมหน่ึงด้วยการต้ังคำาถามว่า	
“เพราะอะไรกรรมการจึงรีบด่วนตัดสิน”	
“ผิดหรือไม่ท่ีเขารีบด่วนตัดสิน	“ตัดโอกาส”		
“แล้วจะดีกว่าน้ี		ถ้ากรรมการ…		.”		
วิทยากรค่อย	ๆ	ทยอยต้ังคำาถาม	
เพ่ือให้เกิดการคิดอภิปรายอย่างรอบด้าน

    -

11.30	-11.45

(15	นาที)

10.	วิทยากรให้ดูวีดิทัศน์	“กราบรถกู”	
หลังจากน้ันวิทยากรสอบถามความรู้สึก
ของผู้รับการอบรมว่ารู้สึกอะไรบ้าง
มีความคิดเห็นต่อการกระทำาของน็อต
อย่างไร	คิดว่าน็อตเป�นคนอย่างไร
ทำาไมเขาจึงมีพฤติกรรมเช่นน้ัน	จากน้ัน
วิทยากรเล่าข้อมูลภูมิหลังของน็อต
ตามใบข้อมูล

วีดิทัศน์	“กราบรถกู”	เป�นวีดิทัศน์
เหตุการณ์จริงที่สามารถ
กระตุ้นความรู้สึกด้านลบของ
ผู้ชมที่มีต่อน็อต	และเกิด
ความคิดตัดสินน็อตทันทีโดย
อัตโนมัติเป�นส่วนใหญ่ซ่ึงจะ
ทำาให้กระตุ้นให้เกิดการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความรู้สึก	ความ
คิดเห็นได้ดี

วีดิทัศน์	
“กราบ
รถกู”
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ทัศนคติแลจร�ยธรรมของผู้ให้คำาปรึกษา 25

    เวลา                      กิจกรรม              คำาอธิบาย
  สื่อการ   
  เร�ยนรู้

วิทยากรควรเน้นถามความ
รู้สึกและระวังการอภิปรายนอก
ประเด็น	วิทยากรชวนผู้เข้า
รับการอบรมทำาความเข้าใจ
ผู้กระทำาผิดว่าการกระทำาผิด
เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง	
จะมีวิธีการฟ��นฟูผู้กระทำาผิด
อย่างไรไม่ให้กระทำาผิดซ้ำา	
วิทยากรอาจใช้วีดิทัศน์อ่ืน
เหตุการณ์กระทำาผิดท่ีวิเคราะห์
แล้วว่าสามารถกระตุ้นให้ผู้ชม
เกิดทัศนคติด้านลบและด่วน
ตัดสินไปก่อน	ท้ังน้ีวิทยากร
ควรจะรู้ข้อมูลในอีกด้านหน่ึง
ของผู้กระทำาผิดท่ีจะทำาให้ผู้ชม
เปล่ียนความรู้สึกไปทางบวก
ได้บ้าง

ใบข้อมูล	
“ภูมิหลัง
ของน็อต”

11.	วิทยากรเป�ดประเด็นอภิปรายสอบถาม
ความรู้สึกนึกคิดต่อผู้กระทำาผิด	ต่อเหย่ือ	
ต่อสังคม	คิดว่าผู้กระทำาผิด	เหย่ือใครผิด	
ใครถูก	แต่ละฝ�ายต้องการความช่วยเหลือ
อะไรบ้าง	จากใคร	วิทยากรทวนสาระ
สำาคัญและกระตุ้นด้วยคำาถามให้ผู้เรียน
คิดหลาย	ๆ	มุม	หลาย	ๆ	ด้าน

    -
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การประเมินผลการเรียนรู้
   จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	ความสอดคล้องของเน�้อหาที่อภิปรายกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

    เวลา                      กิจกรรม               คำาอธิบาย
  สื่อการ   
  เร�ยนรู้

11.45-12.00
(15	นาที)

12.	วิทยากรเช่ือมโยงเข้ามาถึงบทบาท
หน้าท่ีของผู้ให้คำาปรึกษา	ชวนให้
ใคร่ครวญโอกาสท่ีจะเกิดความรู้สึกนึกคิด
ในด้านด่วนตัดสิน	(อคติ)	ท่ีจะส่งผลต่อการ
ให้คำาปรึกษา	เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้
ทัศนคติของตนเอง	วิทยากรเป�ดวีดิทัศน์ 
“ทัศนคติและจริยธรรมการให้คำาปรึกษา”	
เพ่ือสรุปภาพรวมของจริยธรรมการ
ให้คำาปรึกษา	และบทบาทของผู้ให้
คำาปรึกษา

เพ่ือสรุปสาระสำาคัญเก่ียวกับ
ทัศนคติของผู้ให้คำาปรึกษา
ข้อสำาคัญ	คือ	การไม่ด่วนตัดสิน
ผู้รับคำาปรึกษาจากพฤติกรรมท่ี
ก่อคดีเพียงอย่างเดียว	และให้
ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักตระหนัก
ถึงความรู้สึกซ่ึงอาจเป�นอคติ	
ท่ีทำาให้เกิดอุปสรรคในการ
ให้คำาปรึกษา

วีดิทัศน์
“ทัศนคติ
และ
จริยธรรม
การให้คำา
ปรึกษา”

13.	ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้หลับตา	อยู่ใน
ความสงบ	ทบทวนประสบการณ์ในอดีต
ท่ีเคยมีอคติ	4	รูปแบบ	ได้แก่	อคติเพราะ
รักใคร่กัน	อคติเพราะไม่ชอบกัน	อคติ
เพราะรู้ไม่ถ่องแท้	และอคติเพราะกลัวหรือ
เกรงใจ	ทีละเหตุการณ์	แล้วทำาความรู้ตัว
ให้ชัดข้ึน	ให้อภัยกับตนเองและเหตุการณ์
ท่ีผ่านมา	ค่อย	ๆ	ลืมตา	

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ทบทวนประสบการณ์ท่ีเคยมี
อคติ	ตระหนักรู้ถึงอคติ	และ
ให้อภัยตนเอง	จะนำาไปสู่
การตระหนักรู้อคติ	ซ่ึงมีโอกาส
เกิดข้ึนได้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ให้คำาปรึกษา	

    -

14.	วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมอยู่
ในความสงบ	และทบทวนส่ิงท่ีได้เรียนรู้
ด้วยตนเองครู่หน่ึง	จากน้ันขออาสาสมัคร	
1-	2	คน	สรุป	วิทยากรสรุปเพ่ิมเติมตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

เพ่ือสรุปประเด็นสำาคัญของ
หัวข้อน้ีตามวัตถุประสงค์

    -
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		 น็อตเติบโตในครอบครัวท่ีอบอุ่น	ใกล้ชิดมารดาซ่ึงเป�นคนเรียบร้อย	อบรมส่ังสอน
ให้ลูกเป�นคนดี	น็อตทำางานต้ังแต่เรียน	รู้ว่าพ่อแม่ส่งเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียง
เพ่ือให้ตนมีสังคมดี	ขณะท่ีพ่อแม่เงินเดือนข้าราชการ	ฐานะปานกลาง		หลังเรียนจบ
ก็ทำางานหาเล้ียงตนเอง	ให้เงินพ่อแม่		มีความชอบมินิคูเปอร์ต้ังแต่เด็ก	และเก็บเงิน
ซ้ือรถเอง	วันเกิดเหตุจะรีบไปเป�นพิธีกรงานแต่งงานเพ่ือน	คู่กรณีขับรถปาดหน้า
ชนแล้วหนี	ซ่ึงทำาให้เขาโกรธ	ลืมตัว	มีค่านิยมและความคาดหวังกับคนอ่ืนว่าเม่ือทำาผิด
ต้องรับผิด	จึงน็อตหลุด	สติแตก	ดังเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	หลังเกิดเหตุสำานึกผิด	
บำาเพ็ญประโยชน์ด้วยการไปให้ความรู้กับเยาวชนเร่ืองกรณีของตนเอง	ให้ฝึกอดกล้ัน	
ไม่ใจร้อน	วู่วาม

ใบข้อมูล “ภูมิหลังของน็อต”
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กระบวนการให�คําปร�กษา
และสาธิตการให�คําปร�กษา

หัวข�อที่ 3
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1. เป�าหมายของการให้คำาปรึกษา 
คลินิกจ�ตสังคมในระบบศาล

เป้าหมายสุดท้ายของการให้คำาปรึกษา 
	 ผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่ก่อคดีซ้ำาสามารถ
จัดการกับความคิดแยกแยะถูกผิด	อยู่ในส่ิงแวดล้อม
ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการกระทำาผิดและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน

เป้าหมายระหว่างการให้คำาปรึกษา 
	 ปฏิบัติตามเง่ือนไขของการประกันตัวและ
ปฏิบัติตามคำาพิพากษา

2. หลักการของการให้คำาปรึกษา
ทางจ�ตสังคม
 1)	ผู้ให้คำาปรึกษาและผู้รับคำาปรึกษามีการ
พูดคุยอย่างมีเป�าหมาย
	 2)	เป�นการส่ือสารเชิงบวก	เน้นสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผู้ให้คำาปรึกษาและผู้รับคำาปรึกษา

	 3)	เป�นการสื่อสารสองทาง	เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน
	 4)	การให้คำาปรึกษาไม่ใช่การแนะแนว	ไม่ใช่
การแนะนำา	ไม่ใช่การสั่งสอน	ไม่ใช่การปลอบใจ	
ไม่ใช่การตัดสินถูกหรือผิด	ผู้ให้คำาปรึกษาไม่ทำาตน
เสมือนเป�นผู้พิพากษาหรือแพทย์ผู้รักษา
	 5)	การให้คำาปรึกษาเป�นการช่วยให้ผู้รับคำา
ปรึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา

3. กระบวนการให้คำาปรึกษา 
	 เป�นกระบวนการท่ีดำาเนินการต่อเน�่อง						
แบ่งกระบวนการเป�น	5	ขั้นตอน	ได้แก่

 1) การสร้างสัมพันธภาพและการตกลง
ให้การบริการ   
 การสร้างสัมพันธภาพเป�นกระบวนการ
แรกท่ีทำาให้ผู้รับคำาปรึกษารู้สึกผ่อนคลาย	 มีความ
ไว้วางใจ	 จากน้ันผู้ให้คำาปรึกษาจะประเมินความ
เข้าใจในการมารับบริการและตกลงบริการโดย
การช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการให้คำาปรึกษาและ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้คำาปรึกษา

1. ระบุเป้าหมาย หลักการ กระบวนการและขั้นตอน
   การให้คำาปรึกษาได้ถูกต้อง
2. ระบุลักษณะ และประโยชน์ของเทคนิกต่าง ๆ ในการให้คำาปรึกษา   
   และสามารถเลือกใช้อย่างเหมาะสม

   ระยะเวลา    1 ชั่วโมง 45 นาที

   วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  

เน�้อหา
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 2) การสำารวจป�ญหา สาเหตุและความ
ต้องการของการรับคำาปรึกษา 

	 ขั้นตอนนี้ เป�นการทำาความเข้าใจกับ
ปัญหา	สาเหตุที่นำาไปสู่การกระทำาความผิด	ความ
ต้องการของผู้รับคำาปรึกษา	 รวมถึงบริบทของ
ผู้รับคำาปรึกษา	 ปัจจัยนำามาก่อน	 ปัจจัยกระตุ้น	
ปัจจัยที่ทำาให้ปัญหายังคงอยู่	ปัจจัยปกป�อง 

 3) การวางแผนแก้ไขปัญหาและการ
จัดการแก้ป�ญหา

	 เม่ือทำาความเข้าใจกับปัญหาแล้ว	จากน้ัน
ควรจัดลำาดับความสำาคัญของปัญหา	 ช่วยให้ผู้รับ
คำาปรึกษามีทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและการ
วางแผนแก้ไขท่ีเป�นรูปธรรม	 สามารถนำาไปปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงได้	

 4) การยุติการให้บริการ 
	 ข้ันตอนนี้ผู้ให้คำาปรึกษาควรให้ผู้รับคำา
ปรึกษาสรุปประเด็นสำาคัญท่ีพูดคุยกันระหว่าง
การให้คำาปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาตามท่ี
ตกลงกันไว้	 อาจจะเน้นย้ำาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของการให้คำาปรึกษาเพ่ือให้ผู้ รับคำาปรึกษา
ตระหนักถึงปัญหาและปฏิบัติตามคำาสั่งศาล	 ควร
ตกลงเรื่องการนัดหมายครั้งต่อไปและประเด็นใน
การติดตามครั้งต่อไป

 5) การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

	 ผู้ให้คำาปรึกษาควรบันทึกปัญหาสำาคัญ
ของผู้รับคำาปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาตาม
ท่ีได้พูดคุยกับผู้รับคำาปรึกษา	 	 อาจจะระบุปัจจัย
นำามาก่อน	 ปัจจัยกระตุ้น	 	 ปัจจัยท่ีทำาให้ปัญหายัง
คงอยู่	 ปัจจัยปกป�อง	 (ถ้าได้ข้อมูลเพียงพอ)	 เพ่ือ

สร้างความเข้าใจผู้รับคำาปรึกษาและเป�นการส่งต่อ
ข้อมูลสำาหรับการให้คำาปรึกษาคร้ังต่อไป	

4. เทคนิคพ้ืนฐานของการให้คำาปรึกษา
	 เทคนิคการให้คำาปรึกษาที่สำาคัญ	 ได้แก่	
การฟังอย่างใส่ใจ	การส่ือสารด้วยภาษากาย	การถาม	
การสำารวจปัญหา	 การทวนความ	 การสรุปความ		
การสะท้อนข้อมูล	 การสะท้อนความรู้สึก	 การให้
กำาลังใจ	เป�นต้น

 การฟ�งอย่างใส่ใจ :	 เป�นเทคนิคพื้นฐาน
ที่สำาคัญที่สุด	 ต้องฝึกฝนให้ชำานาญจนกลายเป�น
ทักษะซึ่งเป�นประตูสู่ความเข้าใจผู้รับคำาปรึกษา	ที่
จะทำาให้ผู้ให้คำาปรึกษามีโอกาสได้สำารวจเร่ืองราว	
เน�อ้หาสาระ	 รวมไปถึงมุมมอง	 แนวคิด	 อารมณ์
ความรู้สึก	 และจุดเด่นของผู้รับคำาปรึกษา	 ขณะฟัง	
ต้องมีสติต้ังใจฟัง	สังเกตสีหน้าท่าทาง	น้ำาเสียง	คำาพูด	
และพยายามจับประเด็นท่ีผู้ให้คำาปรึกษาต้องการ
ส่ือสาร	 เมื่อผู้ให้คำาปรึกษามีทักษะการฟังที่ดีจะ			
ช่วยให้ตามเร่ืองของผู้รับคำาปรึกษาได้ตลอด	 จับ
ประเด็นได้เร็ว	 เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก	 และช่วยให้
สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้รับคำาปรึกษา	 เน�อ่งจาก
ผู้รับคำาปรึกษาจะสัมผัสได้ถึงการยอมรับ	และความ
ต้ังใจดีของผู้ให้คำาปรึกษา	ทำาให้เกิดความไว้วางใจ

 การส่ือสารด้วยภาษากาย :	นอกจากการ
ส่ือสารทางวาจาแล้ว	 การส่ือสารด้วยภาษากายยัง
ช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษารับรู้ถึงความเข้าใจและรู้สึก
ปลอดภัยท่ีจะส่ือสารในประเด็นท่ีอ่อนไหว	 ซ่ึงอาจ
ไม่เคยเป�ดเผยมาก่อน	 การส่ือสารด้วยภาษากาย
ทำาได้หลายวิธี	 เช่น	 การแสดงสีหน้าท่ีบ่งบอกถึง
การยอมรับไม่ตัดสิน	 รอยย้ิม	 การสบตา	 การทอด
สายตา	การพยักหน้า	การส่ายหน้า	เป�นต้น
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ความรู้สึก	 แนวคิด	 มุมมอง	 เป�นคำาพูดท่ีกระชับ
ได้ใจความ	 เพ่ือช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาเห็นภาพชัด
ข้ึนในประเด็นท่ีสำาคัญ

 การสะท้อนข้อมูล :	เป�นการให้ข้อมูลย้อน
กลับในประเด็นท่ีผู้ให้คำาปรึกษาเห็นว่าสำาคัญ	 หรือ
ข้อมูลขัดแย้งซ่ึงจะช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาเร่ิมเกิด
ความใคร่ครวญในปัญหา	 นำาไปสู่การสำารวจปัญหา
ที่ลึกขึ้น
 การสะท้อนความรู้สึก :	 เมื่อผู้ให้คำา
ปรึกษาสังเกตคำาพูด	น้ำาเสียง	สีหน้า	ท่าทางของ
ผู้รับคำาปรึกษา	 และฟังอย่างมีสติ	 จะทำาให้ผู้ให้
คำาปรึกษารับรู้ความรู้สึกของผู้รับคำาปรึกษาได้ดี	
และสามารถสะท้อนความรู้สึกของผู้รับคำาปรึกษา
ได้อย่างเข้าใจ	 ผู้รับคำาปรึกษาสัมผัสได้ถึงความ
เข้าใจ	 ช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาสำารวจตนเองได้ดีย่ิงข้ึน	
การสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกด้านลบของผู้รับ
คำาปรึกษาจะช่วยให้เขาสามารถเผชิญกับความ
รู้สึกดังกล่าวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยขึ้น	 เกิด
ประสบการณ์ใหม่ให้เขากล้าสำารวจปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาในระดับที่ลึกลงไป

	 ส่วนการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกด้านบวก
จะช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาได้สัมผัสพลังบวกใน
ตัวเองซ่ึงอาจจะไม่เคยได้เรียนรู้ประสบการณ์
ด้านนี้มาก่อน	 การสะท้อนความรู้สึกยังช่วยให้
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้คำาปรึกษาและผู้รับคำา
ปรึกษามั่นคงขึ้น	 ให้ฝึกสะท้อนอารมณ์ความ
รู้สึกท่ีเกิดข้ึนแบบปัจจุบันในระหว่างกระบวนการ
ปรึกษา
 การให้กำาลังใจ : เป�นการแสดงถึงความ
เช่ือม่ันในศักยภาพของผู้รับคำาปรึกษาว่าจะ
สามารถพัฒนาตนเองไปสู่หนทางท่ีดีกว่าเดิมได้

 การถาม :	การต้ังคำาถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สำารวจข้อมูลของผู้รับคำาปรึกษาและช่วยให้เกิดการ
ทำาความเข้าใจผู้รับคำาปรึกษาให้มากขึ้น	การถาม
ที่ดีเป�นผลจากการฟังที่ดี	 เพราะจะช่วยให้ผู้ให้คำา
ปรึกษาถามได้ถูกจังหวะและใช้คำาถามท่ีกระตุ้นให้
ผู้รับคำาปรึกษาสำารวจตนเองผู้ให้คำาปรึกษาสามารถ
ใช้คำาถามปลายเป�ด	 ซ่ึงไม่ได้กำาหนดขอบเขตของ
การตอบเม่ือต้องการข้อมูลท่ีลึกข้ึน			ช่วยให้ผู้รับคำา
ปรึกษาได้สำารวจตนเองไปพร้อม	ๆ	กัน	และอาจใช้
คำาถามปลายป�ด	 ซ่ึงกำาหนดทิศทางการตอบไว้แล้ว	
เช่น	 ใช่หรือไม่ใช่	 เม่ือต้องการสรุปความ	 ทดสอบ
ความเข้าใจให้ตรงกัน	

 การถามเพ่ือสำารวจป�ญหา :	ผู้รับคำาปรึกษา
มาพบผู้ให้คำาปรึกษาด้วยปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับคดี	
เช่น	 คดียาเสพติดแต่ปัญหาท่ีลึกลงไปไม่ได้อยู่เพียง
แค่การก่อคดีผู้ให้คำาปรึกษาต้องถามเพ่ือสำารวจไป
ถึงสาเหตุของการก่อคดี	 เช่น	 ปัญหาติดสารเสพติด	
ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว	 ซ่ึงส่งผลให้ผู้รับ
คำาปรึกษามีส่วนเก่ียวข้องกับคดี	 การช่วยเหลือทาง								
จิตสังคมที่ได้ผลจะต้องจัดการที่ปัญหาที่ลึกลงไป
จึงจะแก้ไขสาเหตุท่ีแท้จริง

 การทวนความ :	ผู้ให้คำาปรึกษาใช้คำาพูดท่ี
อาจแตกต่างไปกับคำาพูดของผู้รับคำาปรึกษา	 แต่ยัง
คงใจความเช่นเดียวกัน	เพ่ือช่วยให้การสนทนาเป�น
ไปอย่างต่อเน�อ่ง	 ผู้รับคำาปรึกษาได้ทราบว่าผู้ให้คำา
ปรึกษายังติดตามเร่ืองราวของเขาอยู่	 ไม่เกิดความ
เงียบระหว่างการให้คำาปรึกษานานจนเกินไปและ	
ยังคงอยู่ในประเด็นเดิม

 การสรุปความ :	เป�นการประมวลประเด็น
สำาคัญของข้อมูลท่ีได้	 ไม่ว่าจะเป�นเน�อ้หาเร่ืองราว	
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โดยสะท้อนข้อมูลด้านบวกท่ีผู้ให้คำาปรึกษาจับ
ประเด็นได้จากผู้รับคำาปรึกษาซ่ึงผู้รับคำาปรึกษา
ส่วนใหญ่มักขาดความม่ันใจท่ีจะเปลี่ยนแปลงไม่
มั่นใจในศักยภาพของตนเอง	 หรือไม่ได้มองจุดดี
ของตนเองมาก่อนการให้กำาลังใจเปรียบเสมือน
กระจกสะท้อนให้ผูร้บัคำาปรกึษามองเห็นศกัยภาพ
ของตนเอง	 เกิดความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถ
แก้ปัญหาของตนเองด้วยความสามารถ
ของตนเองได้
	 การใช้เทคนิคมีใช้แบบเทคนิคเชิงเดี่ยว	
แต่ส่วนใหญ่มักจะเป�นการใช้เทคนิคท่ีเช่ือมโยงกัน	
เช่น	 การฟังอย่างใส่ใจโดยมีการสื่อสารภาษา
กายไปพร้อมกัน	 การสะท้อนข้อมูลแล้วต่อด้วย
การถามเพื่อสำารวจปัญหาให้ลึกลงไป	 การสรุป
ความแล้วต่อด้วยคำาถามเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรง
จูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 การสะท้อน
ความรู้สึกแล้วต่อด้วยการให้กำาลังใจ	การทวนความ
แล้วต่อด้วยการถาม		เป�นต้น

	 ผู้ ให้คำาปรึกษาไม่ควรพะวงว่าควรจะ
ใช้เทคนิคอะไรแต่ควรสนใจอารมณ์ความรู้สึก
และสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้คำาปรึกษาและผู้รับ				
คำาปรึกษาแต่ต้องฟังอย่างใส่ใจและการสื่อสาร
ภาษากายท่ีเป�นมิตรตลอดการให้บริการให้คำา
ปรึกษาควรมีการถามอย่างมีทิศทาง	มีเป�าหมายและ
ทำาความเข้าใจกับผู้รับคำาปรึกษาด้วยการทวนความ
การสรุปความหรือการถามด้วยคำาถามป�ดเป�น
ระยะ	
	 ควรสะท้อนความรู้สึกด้านลบเพื่อช่วย
ให้ผู ้รับคำาปรึกษาได้มีโอกาสระบายอารมณ์ที ่
คับข้องใจ	 อัดอ้ันใจภายใต้บรรยากาศท่ีผู้ให้ปรึกษา			
รับฟังอย่ างใส่ ใจทำา ใ ห้ เกิดอารมณ์ ท่ี ม่ันคง

ปลอดภัยขึ้นซ่ึงเป�นโอกาสท่ีผู้ให้คำาปรึกษาจะใช้
เทคนิคการถาม	 การสำารวจปัญหาให้ลึกซึ้งลงไป
ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้

	 ควรสะท้อนข้อมูลด้านบวกและให้กำาลังใจ	
เพ่ือช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษามีกำาลังใจและมองเป�น
ความเป�นไปได้ของการแก้ไขปัญหาจากพลังและ
ศักยภาพของตนเอง	

	 ควรฝึกสะท้อนข้อมูลด้วยการต้ังคำาถาม
อย่างมีลำาดับ	 มีทิศทางบวกเพื่อให้อีกฝ�ายหนึ่ง
คิดใคร่ครวญ		ค้นหาคำาตอบด้วยตนเองเป�นวิธีการ
สะท้อนข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์เป�นการ			
ช่วยลดอคติของผู้สะท้อนข้อมูลย้อนกลับและลดแรง
ต้านทานของผู้รับการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับ
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    เวลา               กิจกรรม                   คำาอธิบาย
     สื่อการ   
     เร�ยนรู้

13.00	-13.05

(5	นาที)

1.	วิทยากรเช่ือมโยงการเรียนรู้
หัวข้อท่ีแล้วเพ่ือเข้าสู่การเรียน
รู้หัวข้อใหม่	เช่น	ถามว่าเคย
มีเร่ืองไม่สบายใจแล้วต้องการ
ปรึกษาใครสักคนหรือไม่	
เขาทำาอย่างไร		
เขามีลักษณะอย่างไร	
ผลเป�นอย่างไร

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวน
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ให้คำา
ปรึกษาจากประสบการณ์ตรงท่ีผู้เข้ารับ
การอบรมเคยรับคำาปรึกษาจากผู้อ่ืน	
ให้วิทยากรสอบถามประสบการณ์
ของผู้เข้ารับการอบรมในการรับ
คำาปรึกษาแล้วเช่ือมโยงมาถึง
การทำางานในฐานะผู้ให้คำาปรึกษา

      -

13.05	-13.20

(15	นาที)

2.	วิทยากรเป�ดวีดิทัศน์	
“หลักการให้คำาปรึกษาและ
กระบวนการให้คำาปรึกษา”	
และกระตุ้นถามผู้เข้ารับการ
อบรมเพ่ือให้เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์การให้คำาปรึกษา

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
หลักการให้คำาปรึกษาและกระบวนการ
ให้คำาปรึกษาผ่านวีดิทัศน์	จากน้ัน	
วิทยากรสรุปประเด็นสำาคัญ	และ
เช่ือมโยงหลักการกับประสบการณ์
ของผู้เข้ารับการอบรมในกิจกรรม
ก่อนหน้า

วีดิทัศน์	
“หลักการให้
คำาปรึกษาและ
กระบวนการ
ให้คำาปรึกษา”

13.20	-14.35

(1	ชั่วโมง	

15	นาที)

3.	วิทยากรเป�ดวีดิทัศน์		
“กรณีศึกษา	นายเอ็กซ์”	
ซ่ึงมารับคำาปรึกษาท่ีคลินิก
จิตสังคมตามคำาส่ังศาล	คร้ังท่ี	1
ระหว่างท่ีเป�ดวีดิทัศน์	
วิทยากรหยุดเป�นระยะๆ	
เพ่ืออธิบายกระบวนการ
ให้คำาปรึกษาและเทคนิค
การให้คำาปรึกษา

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้
หลักการให้คำาปรึกษาและกระบวนการ
ให้คำาปรึกษาผ่านตัวอย่างสาธิต
วีดิทัศน์สาธิตจะมีคำาอธิบาย
แทรกกระบวนการให้คำาปรึกษาจะ
ใช้พ้ืนหลังสีน้ำาตาล	ส่วนเทคนิคและ
คำาอธิบายอ่ืน	ๆ	จะใช้พ้ืนหลังสีฟ�า	
วิทยากรต้องศึกษาวีดิทัศน์น้ีมาก่อน
สามารถอธิบายข้ันตอนและ

วีดิทัศน์		
“กรณีศึกษา			
นายเอ็กซ์”

กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน
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    เวลา            กิจกรรม                 คำาอธิบาย
           สื่อการ   
         เร�ยนรู้

13.20	-14.35

(1	ชั่วโมง	

15	นาที)

การใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษา	
อธิบายได้ว่าเทคนิคน้ีคืออะไร	
ใช้เทคนิคน้ีเพ่ืออะไร	เทคนิคน้ี
ช่วยผู้รับคำาปรึกษาอย่างไรบ้าง	
ส่ิงท่ีควรเน้นสำาหรับผู้ให้คำาปรึกษา
มือใหม่	คือ	การรับฟังเป�นทักษะ
พ้ืนฐาน	การให้คำาแนะนำาโดย
ไม่รับฟังเป�นส่ิงท่ีไม่ควรทำาอย่างย่ิง
วิทยากรต้องศึกษาวีดิทัศน์น้ี
มาก่อนและใช้เอกสารคำาอธิบาย
ประกอบการสาธิตการให้คำาปรึกษา
(นายเอ็กซ์)	เป�นตัวช่วยในการ
ทำาความเข้าใจ

-	เอกสารคำาอธิบาย
ประกอบการสาธิต
การให้คำาปรึกษา
(นายเอ็กซ์)

14.35-14.45

(10	นาที)

4.	วิทยากรชวนให้ผู้รับการ
อบรมสรุปสาระสำาคัญ	ดังน้ี

-	หลักการให้คำาปรึกษา
-	บทบาทของผู้ให้
		คำาปรึกษา
-	กระบวนการให้คำาปรึกษา
-	เทคนิคการให้คำาปรึกษา

โดยใช้	PowerPoint	
“สรุปสาระสำาคัญของการ
ให้คำาปรึกษา”	มาประกอบ
การเรียนรู้

เพ่ือสรุปประเด็นสำาคัญของหัวข้อน้ี
ตามวัตถุประสงค์

-	PowerPoint	

“สรุปสาระสำาคัญ
ของการให้คำา
ปรึกษา”

การประเมินผลการเรียนรู้
จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	ความสอดคล้องของเน�้อหาที่อภิปราย
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คำาอธิบายประกอบการสาธิตการให้คำาปรึกษา (นายเอ็กซ์)
กรณ�ศึกษา
นายเอ็กซ์	ชายไทยเชื้อสายจีน	อายุ	37	ป�	รูปร่างผอม	ผิวคล้ำา	ผมสั้น	สวมชุดลำาลอง
พูดเสียงดังฟังชัด	มีกลิ่นแอลกอฮอล์	เรียนจบ	ป.3	อ่านหนังสือไม่ค่อยออก	มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
รายได้ไม่แน่นอน	ราว	10,000	-	20,000	บาท	ต่อเดือน	มีภรรยา	อายุ	42	ป�	อยู่กินกันมา	10	ป�	
มีลูกชาย	1	คน	อายุ	9	ป�	ลูกสาว	2	คน	อายุ	7	ป�	และ	4	ป�	ตามลำาดับ

ภรรยา	มักจะติดตามนายเอ็กซ์	ออกไปรับงานนอกบ้าน	ไม่ค่อยได้อยู่ดูแลลูก	ลูกอยู่ในความดูแลของพ่อตา
และแม่ยาย	นายเอ็กซ์	บอกว่าเลิกเสพยาบ้ามา	2	ป�แล้ว	ให้เหตุผลว่าเพราะมีอายุมากขึ้น	และเคยถูกจับ
คดียาเสพติดจนติดคุกมาแล้ว	2	ครั้ง	ตอนนี้อยากใช้ชีวิตกับครอบครัวมากกว่า	ดื่มเหล้าขาว	
วันละอย่างน้อย	1	ขวดเป�นประจำาทุกวันหลังเลิกงาน	ปริมาณการดื่มมากขึ้นในช่วง	2	ป�ที่ผ่านมา
โดยดื่มกับลูกน้อง	เคยมีประวัติเลือดออกในกระพาะอาหาร	ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ	1	สัปดาห์	
ก่อนมีคดี	ช่วงที่เมาสุรา	เคยมีทะเลาะวิวาททำาร้ายภรรยาต่อหน้าลูกและพ่อตา	แม่ยาย	แต่จำาเหตุการณ์ไม่ได้
ภรรยามาเล่าให้ฟังหลังจากสร่างเมาแล้ว	นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่วันละ	15	-	20	มวน	
มีภาระผ่อนรถกระบะ	เดือนละ	10,000	บาท	เหลืออีก	30	งวด

   เวลา                                              คำาอธิบาย
		1.35 	สร้างสัมพันธภาพ

		1.42 	กล่าวทักทาย	แนะนำาตัว	ระบุบทบาทของตนเองว่าเป�นผู้ให้คำาปรึกษาของคลินิกจิตสังคม

		1.55 	สอบถามความเข้าใจของการมาคลินิกจิตสังคมของผู้รับคำาปรึกษา

		2.15 	ตกลงบริการ

		2.24 	แจ้งบทบาทของผู้ให้คำาปรึกษา	และวัตถุประสงค์ของการให้คำาปรึกษา

		2.50 	สำารวจปัญหา

		3.03 	สำารวจ	ทำาความเข้าใจปัญหา	และสถานการณ์ของผู้รับคำาปรึกษา

		3.13 	ช้ีแจงข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการให้คำาปรึกษา	เช่น	การเก็บข้อมูลเป�นความลับ

		3.36 	ช้ีแจงว่าการมารับคำาปรึกษาไม่ใช่การไต่สวนหรือการตัดสินคดี	เน�อ่งจากผู้ให้คำาปรึกษา
	ไม่ใช่ผู้พิพากษา

		3.41 	ทวนสอบความเข้าใจ

		3.53  สะท้อนความรู้สึก	ผู้ให้คำาปรึกษาสังเกตสีหน้าของผู้รับคำาปรึกษา	แล้วสะท้อนออกมา
	เป�นความรู้สึก
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   เวลา                                              คำาอธิบาย
		4.00 	สำารวจความรู้สึกของผู้รับคำาปรึกษาในช่วงหลังถูกจับกุม	ซ่ึงเป�นภาวะวิกฤติทางจิตใจ

		4.44 	สำารวจผลกระทบในภาวะวิกฤต

		5.12 	ให้ข้อมูลท่ีช่วยจัดการความรู้สึกในภาวะวิกฤต	ช้ีให้เห็นว่าศาลโอกาส

		5.40 	ถามเพ่ือสำารวจปัญหาด้านการเงิน

		6.04 	สะท้อนความรู้สึก

		6.31 	ให้ข้อมูลแก่ผู้รับคำาปรึกษา

		6.59 	สำารวจพฤติกรรมคดีในอดีต	เพ่ือเช่ือมโยงกับความรู้สึกในปัจจุบัน

		7.53 	ถามเพ่ือสำารวจความรู้สึกในปัจจุบัน

		8.24 	สำารวจพฤติกรรมเสพติดท่ีมีผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว

		9.09 	ถามแรงบันดาลใจในการเลิกสารเสพติด	ลูกคือแรงบันดาลใจ

		9.49 	ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเก่ียวกับผลกระทบจากการด่ืมสุรา

		10.32 	เช่ือมโยงพฤติกรรมด่ืมสุรากับการก่อคดี	ความสัมพันธ์ในครอบครัว	และผลกระทบกับ		
	การทำางาน

		10.32 	ถามเพ่ือสำารวจความรู้สึกในปัจจุบัน

		11.17 	สำารวจสาเหตุท่ียังหยุดด่ืมสุราไม่ได้

		11.52 	สะท้อนพฤติกรรมด่ืมสุราท่ีเป�นปัจจุบัน	ไม่ตัดสินพฤติกรรมของผู้รับคำาปรึกษา

		12.35 	บทบาท	psychoeducator	ของผู้ให้คำาปรึกษา	ช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษาตระหนักถึง
	ภาวะติดสุราของตนเอง

		13.25 	ผู้ให้คำาปรึกษาแสดงความเข้าใจภาวะติดสุราของผู้รับคำาปรึกษา

		14.10 	สรุปประเด็นสาเหตุของภาวะติดสุรา	ต่อด้วยการเพ่ือให้ผู้รับคำาปรึกษาได้สำารวจ
	ผลกระทบจากการด่ืมสุรา

		14.43 	ทวนความ	เพ่ือทวนสอบความเข้าใจ

		14.58 	สำารวจผลกระทบด้านอ่ืน	ๆ	จากการด่ืมสุรา

		15.39 	ทวนความเก่ียวกับผลกระทบด้านการเงิน	เพ่ือให้ผู้รับคำาปรึกษาตระหนักถึงปัญหา
	ของตนมากข้ึน

		16.26 	สรุปความ	โดยเช่ือมโยงสาเหตุของการด่ืมสุรา	พฤติกรรมการด่ืม	และผลกระทบด้านต่างๆ
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   เวลา                                              คำาอธิบาย
		17.20 ถามเพ่ือสำารวจผลกระทบด้านร่างกายจากการด่ืมสุรา

		17.47 ถามเพ่ือเช่ือมโยงผลกระทบด้านร่างกายท่ีมีต่อครอบครัว

		18.50 ถามเพ่ือให้คิดถึงผลกระทบทางจิตใจของคนในครอบครัวจากพฤติกรรมการด่ืมสุราของ
ผู้รับคำาปรึกษาโดยเฉพาะผลกระทบกับลูก

		19.56 ใส่ใจความรู้สึกของผู้รับคำาปรึกษา	เน�อ่งจากได้ชวนสำารวจผลกระทบด้านลบมาระยะหน่ึงแล้ว

		20.28 ให้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้รับคำาปรึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองต่อเป�าหมายของการ
ให้คำาปรึกษา

		20.53 ช้ีแจงการปฏิบัติตนในระยะส้ัน	ได้แก่	ไม่หนีคดี	มารายงานตัวตามนัด	ไม่ก่อคดีซ้ำา

		21.45 ถามเพ่ือกระตุ้นให้คิดวิธีการ	เพ่ือหลีกเล่ียงการก่อคดีซ้ำา	ซ่ึงเกิดจากการเมาสุราแล้วขาดสติ

		22.09 ให้ทางเลือก	เพ่ือลดความเส่ียงการก่อคดีซ้ำา

		24.12 ร่วมกันต้ังเป�าหมายท่ีเป�นพฤติกรรมท่ีพอทำาได้	เพ่ือลดความเส่ียงการก่อคดีระหว่างประกันตัว

		25.04 ถามเพ่ือให้ผู้รับคำาปรึกษาเป�นผู้สรุปสาระสำาคัญของการให้คำาปรึกษา

		25.37 ผู้ให้คำาปรึกษาย้ำาเตือนการปรับพฤติกรรม	เพ่ือลดความเส่ียงการก่อคดีซ้ำาระหว่างประกันตัว

		26.20 สะท้อนความรู้สึกด้านบวก	เพ่ือให้ผู้รับคำาปรึกษามีกำาลังใจ

		26.40 ผู้ให้คำาปรึกษาย้ำาเตือนการปรับพฤติกรรม	เพ่ือลดความเส่ียงการก่อคดีซ้ำาระหว่างประกันตัว																						
และถามเพ่ือค้นหาศักยภาพของผู้รับคำาปรึกษา

		27.52 ให้กำาลังใจ

		29.01 ผู้ให้คำาปรึกษาสรุปความเก่ียวกับส่ิงท่ียังเป�นปัญหา	ศักยภาพของผู้รับคำาปรึกษา	และกำาหนดเป�า
หมายในการเพ่ิมทักษะการแก้ไขปัญหาชีวิตสำาหรับการให้คำาปรึกษาคร้ังต่อไป

		30.18 ผู้ให้คำาปรึกษาให้กำาลังใจ	ทวนสอบและตอกย้ำาการไม่ก่อคดีซ้ำาระหว่างประกันตัว

  30.53 ยุติการให้คำาปรึกษา	นัดหมายคร้ังต่อไป	โดยให้พาภรรยามาด้วย

    - บันทึกข้อมูล
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ครั้งที่ 1: กรณีตนเอง

หัวข�อที่ 4
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การสะท้อน (Feedback) 
การฝ�กปฏิบัติอย�างสร้างสรรค�

 จากความเช่ือท่ีว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมี
ศักยภาพและสามารถพัฒนาในทิศทางบวก	การ
ฝึกปฏิบัตินับเป�นการพัฒนาทักษะการให้คำาปรึกษา
และพัฒนาความม่ันคงภายในของผู้ให้คำาปรึกษา	
การให้คำาปรึกษาที่ดีจะต้องเกิดสัมพันธภาพที่ดี	
ในระดับจิตวิญญาณระหว่างผู้ให้คำาปรึกษาและผู้รับ
คำาปรึกษา	 ผู้ให้คำาปรึกษาส่งผ่านความปรารถนาดี
ไปกระตุ้นการยอมรับและความหวังในตัวผู้รับคำา
ปรึกษา	ทำาให้ผู้รับคำาปรึกษาเกิดการพัฒนาเช่นกัน
ดังนั้นการสะท้อนการฝึกปฏิบัติจึงต้องเป�นไปใน
รูปแบบสร้างสรรค์	 กล่าวคือ	 เป�นการส่งผ่านความ
ปรารถนาดีจากผู้สังเกตการณ์ซ่ึงทำาหน้าท่ีสะท้อน	
(feedback)	การฝึกปฏิบัติไปสู่ผู้ให้คำาปรึกษาโดยใช้ 
คำาถามกระ ตุ้นใ ห้ผู้ ใ ห้คำ าปรึ กษาได้ สำ า รวจ
ประสบการณ์ภายในในระหว่างกระบวนการให้	
คำาปรึกษา	รวมถึงสิ่งที่ทำาได้ดีน่าชื่นชมและสิ่งที่
ต้องการพัฒนาให้ดียิ ่งขึ้น	 ซึ่งเป�นการสร้าง
บรรยากาศท่ีปลอดภัย	เป�ดโอกาสให้ผู้ให้คำาปรึกษา
ได้ทบทวนตนเองอย่างตรงไปตรงมาและมองเห็น

1. ฝึกปฏิบัติการสื่อสารเพื่อความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร
   โดยใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาได้เหมาะสม
2. สะท้อนการฝึกปฏิบัติและฝึกรับฟ�งการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับได้อย่างสร้างสรรค์ 

   ระยะเวลา    1 ชั่วโมง 

เน�้อหา

   วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  

ศักยภาพของตนเอง	 ท้ังน้ี	 ผู้สะท้อนการฝึกปฏิบัติ
สามารถสะท้อนข้อมูลย้อนกลับโดยตรงได้บ้าง
แต่ควรให้มีลักษณะสร้างสรรค์พัฒนาและสะท้อน
จากพฤติกรรมการปฏิบัติท่ีเป�นปัจจุบัน

	 การเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรงของ
ตนเองมีความสำาคัญเน�่องจากว่าการให้คำาปรึกษา
ไม่ใช่การแนะนำาโดยใช้มุมมองของผู้ให้คำาปรึกษา
เป�นตัวต้ัง	 ผู้ให้คำาปรึกษาจำาเป�นต้องรับฟังปัญหา
ของผู้รับคำาปรึกษา	 ทำาความเข้าใจปัญหา	 ความ
เป�นมาเป�นไปของปัญหาและผลกระทบ	 วิธีหน่ึง
ท่ีจะช่วยผู้ให้คำาปรึกษาให้ทำาความเข้าใจผู้รับคำา
ปรึกษาได้ดีคือการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ตรง
ของตนเอง	ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับโอกาสฝึกฝน
การให้คำาปรึกษาในบทบาทต่างกัน	ได้แก่	ผู้ให้
คำาปรึกษา	ผู้รับคำาปรึกษา	และผู้สังเกตการณ์	เม่ือได้
ฝึกฝนในบทบาทของผู้รับคำาปรึกษา	ผู้เข้ารับการอบรม
จะได้นำาประสบการณ์ตรงของตนเองมาคล่ีคลาย
โดยผู้รับบทบาทผู้ให้คำาปรึกษาจะเป�นผู้สำารวจ
ปัญหาซึ ่งผู ้ที ่นำาปัญหาจากประสบการณ์ตรง
มาคลี ่คลายจะได้ทำาความเข้าใจปัญหาของ
ตนเองมองเห็นที่มา	ผลกระทบ	ความเป�นไปได้
และอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วย
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ประสบการณ์ที่เป�นจริงมิใช่เป�นเพียงการแสดง	
บทบาทจากเรื่องสมมติรวมทั้งได้เรียนรู้ลักษณะ
ของผู้ ให้คำาปรึกษาจากประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในระหว่างฝึกปฏิบัติซ่ึงจะช่วยให้ผู้รับคำาปรึกษา
ได้สำารวจตนเองและหาทางออกร่วมกันรวมท้ัง

ได้เรียนรู้ว่าการให้คำาปรึกษาท่ีมีลักษณะต่างกัน
ได้ผลต่อผู้รับคำาปรึกษาต่างกันซ่ึงจะสามารถนำา
ประสบการณ์ตรงไปใช้ในการให้คำาปรึกษาใน
สถานการณ์จริงได้อย่างเข้าใจ

   เวลา               กิจกรรม                  คำาอธิบาย     สื่อการ
     เร�ยนรู้

15.00	-15.05
(5	นาที)

1.	วิทยากรให้ผู้เข้ารับการ
อบรมแบ่งกลุ่มย่อย	จำานวนกลุ่ม
เท่ากับจำานวนวิทยากร	
ให้มีวิทยากรประจำากลุ่มทุกกลุ่ม		
ให้วิทยากรแนะนำาการ
ฝึกปฏิบัติโดยใช้	PowerPoint	
“การฝึกปฏิบัติ	กรณีตนเอง”
ประกอบคำาอธิบาย

1.1 ผู้เข้ารับการอบรมคนท่ี 1 
เป็นผู้รับคำาปรึกษา : 
นำาประเด็นท่ีตนเองไม่สบายใจ	
พอจะเป�ดเผยได้มารับ
คำาปรึกษา	และเป�นเร่ืองจริง
เท่าน้ัน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ
การให้คำาปรึกษา	วิทยากรต้องเน้นย้ำา
ว่าผู้สวมบทบาทเป�นผู้รับคำาปรึกษา
ต้องนำาเร่ืองจริงท่ีเป�ดเผยได้มารับคำา
ปรึกษา	ไม่ใช่เร่ืองสมมติ	หรือเร่ือง
ของบุคคลอ่ืน	เน�อ่งจากต้องการให้ผู้
สวมบทบาทเป�นผู้รับคำาปรึกษาเกิด
ประสบการณ์ตรงจากการเป�นผู้รับ
คำาปรึกษา	จะทำาให้ทราบด้วยตนเอง
ว่าการให้คำาปรึกษาลักษณะใดท่ีจะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจตนเอง	เข้าใจปัญหา	
และนำาไปสู่การแก้ปัญหาท่ีแท้จริง	
ส่วนผู้สวมบทบาทเป�นผู้ให้คำาปรึกษา
มีหน้าท่ีสำารวจปัญหา	โดยมากผู้เข้ารับ
การอบรมจะเข้าใจผิดและเคยชินกับ
การเป�นผู้แนะนำา	วิทยากรจึงต้องเน้น
ย้ำาว่าบทบาทของผู้ให้คำาปรึกษาคือการ
รับฟังและทำาความเข้าใจ	กิจกรรมน้ี

PowerPoint		
“การฝึกปฏิบัติ	
กรณีตนเอง”

กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน
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    เวลา               กิจกรรม                   คำาอธิบาย     สื่อการ
    เร�ยนรู้

1.2 ผู้เข้ารับการอบรมคนท่ี 2  
เป็นผู้ให้คำาปรึกษา :		ควรใช้
เทคนิคต่าง	ๆ	อย่างมีทิศทาง
ไปทางบวก	โดยเฉพาะการ
ฟังอย่างใส่ใจ	(ยังไม่ต้องให้คำา
แนะนำา)

1.3 สมาชิกกลุ่มท่ีเหลือเป็น
ผู้สังเกตการณ์ 	ไม่เข้าไป
รบกวนในการสนทนาระหว่าง
ผู้รับคำาปรึกษาและผู้ให้คำา
ปรึกษาท้ังภาษาพูดและภาษา
กาย		ไม่ควรจดรายละเอียด
ของการสนทนา	แต่สนใจ	
ใส่ใจอยู่ท่ีการฝึกปฏิบัติและ
ประสบการณ์ภายในท่ีเกิดข้ึน
กับตนเอง

ไม่ได้เน้นให้ผู้สวมบทบาทเป�นผู้ให้
คำาปรึกษาต้องแนะนำาแนวทางแก้ไข
ปัญหาแต่อย่างใด	ส่วนบทบาทของผู้
สังเกตการณ์	คือ	สังเกตกระบวนการ	
ขั้นตอนและเทคนิคของการให้คำา
ปรึกษา	รวมท้ังรักษามารยาทในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์	ต้องไม่รบกวนด้วย
การส่งเสียงดัง	หรือแทรกระหว่าง
กระบวนการให้คำาปรึกษาระหว่าง
การฝึกปฏิบัติ	

วิทยากรกลุ่มมีหน้าท่ีสังเกตการณ์	
และสามารถ	แทรกแซงกระบวนการให้
คำาปรึกษาได้	หากเห็นว่า	ผู้สวมบทบาท
เป�นผู้ให้คำาปรึกษายังหลงทาง	
ใช้กระบวนการหรือเทคนิคท่ีเบ่ียงเบน
ไปจากแนวทางท่ีควรจะเป�น	วิทยากร
กลุ่มจะต้องให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ท่ีช่วยให้กลุ่มได้เห็นแนวทางพัฒนา
จากการฝึกปฏิบัติจริง	และพึงเข้าใจว่า	
ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่	
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
การให้คำาปรึกษาอย่างจริงจังมาก่อน
วิทยากรกลุ่มต้องใจเย็นในการให้
ข้อมูลสะท้อนกลับ

      -

15.05-15.35
(30	นาที)

2.	ฝึกปฏิบัติใช้เวลา	30	นาที
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    เวลา       กิจกรรม                          คำาอธิบาย     สื่อการ
    เร�ยนรู้

15.35-15.50
(15	นาที)

3.	ผู้สังเกตการณ์
ถามคำาถามผู้ให้
คำาปรึกษาและผู้รับ
คำาปรึกษาเก่ียวกับ
ประสบการณ์การ
สนทนา	ตามลำาดับ
ตามแนวคำาถาม
ในใบงาน		
“แนวทางฝึก
สะท้อนข้อมูลกลับ
(feedback)” 
วิทยากรกลุ่ม
เสนอแนะเพิ่มเติม

เพ่ือให้ผู้สังเกตการณ์ได้ฝึกการสะท้อนการฝึกปฏิบัติ
อย่างสร้างสรรค์	รวมท้ังเป�ดโอกาสให้ผู้สวมบทบาท
เป�นผู้ให้คำาปรึกษาได้ทบทวนข้ันตอน	กระบวนการ	
และเทคนิคท่ีตนเองใช้ในการฝึกปฏิบัติ	ส่วนผู้สวม
บทบาทเป�นผู้รับคำาปรึกษาก็จะได้ทบทวนข้ันตอน	
กระบวนการ	และเทคนิคท่ีว่า	ก่อให้เกิดผลอย่างไร
ด้วยประสบการณ์ตรงในฐานะผู้รับคำาปรึกษา	ผู้เข้ารับ
การอบรมไม่จำาเป�นต้องท่องหรืออ่านหรือใช้คำาถาม
ทุกคำาถามในใบงาน	สามารถปรับคำาถามได้ตาม
ความเหมาะสม	แต่ต้องช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง	วิทยากรกลุ่มมีหน้าท่ี
กระตุ้นผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดการถาม	เพ่ือสะท้อน
การฝึกปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์	และสรุปประเด็นสำาคัญ
ในการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง	เช่ือมโยงกับการ
อบรมในหัวข้อก่อนหน้า

ใบงาน	
“แนวทาง
ฝึกสะท้อน
ข้อมูลกลับ
(feedback)”

15.50-16.00
(10	นาที)

4.	รวมกลุ่มใหญ่	
แบ่งปันประสบการณ์	
วิทยากรดำาเนิน
รายการและสรุป	
และมีวิทยากร
เขียนสรุปประเด็น
สำาคัญในการ
เรียนรู้ท่ีได้จาก
ผู้เข้ารับการอบรม

เพ่ือสรุปหลักการให้คำาปรึกษา	โดยเช่ือมโยงความ
รู้จากหัวข้อก่อนหน้ากับการฝึกปฏิบัติจริง	วิทยากร
ต้องสรุปประเด็นสำาคัญจากการฝึกปฏิบัติจริงของผู้
เข้ารับการอบรมให้ได้ว่า	มีประเด็นใดท่ีจะนำาไปสู่
การพัฒนาทักษะการให้คำาปรึกษา	ส่วนใหญ่ผู้
เข้ารับการอบรมจะมีจุดอ่อนเร่ืองการรับฟัง	มักให้
คำาแนะนำาโดยยังไม่เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้	
วิทยากรมีหน้าท่ีให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์

     -

แนวทางการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน
     	ฝึกทักษะการฟังอย่างใส่ใจ	การสื่อสารภาษากายและทักษะอื่นๆ	อย่างตั้งใจเพิ่มขึ้นในการ
ใช้ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงานประจำาวัน

การประเมินผลการเรียนรู้
						จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	และคุณภาพการฝึกปฏิบัติ
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ใบงาน  แนวทางฝึกสะท้อนข้อมูลกลับ (Feedback)

คำาชี้แจง

1. ให้วิทยากรกลุ่มและผู้สังเกตการณ์ช่วยกันตั้งคำาถามกับผู้ให้คำาปรึกษาก่อน 
โดยเลือกจากตัวอย่างคำาถามดังน�้ และให้ทวนคำาตอบเป็นระยะ 
    ตัวอย�างคำาถามสำาหรับผู้สังเกตการณ�ถามผู้ให้คำาปรึกษา

 1)	คุณเตรียมตัวเองอย่างไรก่อนการให้คำาปรึกษา

	 2)	คุณสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับคำาปรึกษาอย่างไร

	 3)	การให้คำาปรึกษาครั้งนี้ช่วยผู้รับคำาปรึกษาอย่างไรบ้าง

	 4)	อะไรเป�นเรื่องยากในการให้คำาปรึกษาครั้งนี้	คุณจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไร
												ผลเป�นอย่างไร

	 5)	คุณต้องการปรับปรุงอะไรหรือไม่	อย่างไร

	 6)	สิ่งใดที่คุณทำาได้ดี	และรู้สึกพอใจ

2. จากนั้นให้วิทยากรกลุ่มและผู้สังเกตการณ์ช่วยกันตั้งคำาถามกับผู้รับคำาปรึกษา
   ให้ทวนคำาตอบเป็นระยะ

 1)	การรับคำาปรึกษาครั้งนี้มีผลอย่างไรต่อคุณบ้าง

	 2)	คุณชอบอะไรในการรับคำาปรึกษาครั้งนี้

	 3)	ผู้ให้คำาปรึกษาสามารถให้คำาปรึกษาที่ดียิ่งขึ้นจากเดิมได้อย่างไรบ้าง
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ระบบบร�การคลินิกจ�ตสังคม 
แผนที่นําทาง (Roadmap) 
การให�คําปร�กษา และ 
Case formulation

หัวข�อที่ 5
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1. อธิบายระบบการบริการคลินิกจิตสังคมของศาลอาญาได้พอสังเขป

2. อธิบายแผนที่นำาทาง (roadmap) การให้คำาปรึกษาของคลินิกจิตสังคม
   ของศาลอาญาได้พอสังเขป

3. ทำาประมวลป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับการปรึกษาตามหลักการของ case formulation  
   เพื่อวางแผนการปรึกษาตามแผนที่นำาทางได้พอสังเขป

4. ตระหนักความสำาคัญของการบันทึกข้อมูล สรุปรายงานและสามารถบันทึก
   เพื่อส่งต่อข้อมูลแผนการให้คำาปรึกษาในครั้งต่อไปได้  

5. ระบุแนวทางการส่งต่อกับระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง

   ระยะเวลา    1  ชั่วโมง 30 นาที

เน�้อหา
1. ระบบบร�การ/ผังไหลการบร�การของคลินิกจ�ตสังคม 

   วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  
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ระยะท่ี 1 ระยะฝากขังและระยะก่อนพิจารณา  
 ช่วงวิกฤต : ช่วงแรกท่ีถูกจับดำาเนินคดี
เป�นช่วงวิกฤต	 ในชีวิต	 ผู้รับคำาปรึกษาอาจมีความ
รู้สึกหวาดกลัว	วิตกกังวล	อับอาย	โกรธ	เสียสมดุล
ชีวิต	บางรายอาจจะมีภาวะถอนสารเสพติด

เป�าหมายการให้คำาปรึกษา	 คือ	 ไม่หนีคดี	 มา
รายงานตัว	ไม่ก่อคดีซ้ำา	ปรับตัวกับภาวะวิกฤตได้

 คร้ังต่อ ๆ มา : ผู้รับคำาปรึกษาจะต้องมา
ตามนัดตามระยะการฝากขัง	 คือ	 ทุก	 12	 วัน	
ระยะนี้ผู ้ ให้คำาปรึกษาควรสำารวจปัญหาช่วยให้
ผู้รับคำาปรึกษาจัดการกับปัจจัยกระตุ้นได้ควรเสริม
ศักยภาพของผู้รับคำาปรึกษา	 รวมถึงการหาแหล่ง
สนับสนุน	 บางรายอาจต้องได้รับการบำาบัดรักษา
ผู้ให้คำาปรึกษาควรแนะนำาการส่งต่อเพ่ือบำาบัด
รักษาต่อไป

เป�าหมายการให้คำาปรึกษา	 คือ	 ไม่หนีคดี	 มา
รายงานตัว	ไม่ก่อคดีซ้ำา

ระยะหลังพิพากษา

	 ระยะน้ีผู้รับคำาปรึกษาอาจจะเร่ิมหย่อนยาน	
ชะล่าใจ	 เน�่องจากไม่ต้องจำาคุก	 สามารถใช้ชีวิต
ได้ตามปกติ	 	 ระยะนี้	 ผู้ให้คำาปรึกษาช่วยให้ผู้รับ
คำาปรึกษาทบทวนและตั้งเป�าหมายชีวิต	ปรับปรุง
ปัจจัยนำามาก่อน	จัดการกับปัจจัยกระตุ้น		จัดการ
กับปัจจัยท่ีทำาให้ปัญหายังคงอยู่และเสริมปัจจัย
ปกป�อง

เป�าหมายการให้คำาปรึกษา	คือ	มารายงานตัว	มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในด้านบวก		ไม่ก่อคดีซ้ำา

3. Case formulation

 Case formulation คือ	การทำาความ
เข้าใจผู้รับคำาปรึกษา	ในท่ีน้ีหมายถึง	การทำาความ
เข้าใจที่มาที่ไปว่า	มีปัจจัยอะไรบ้างที่นำาพาให้
ผู้รับคำาปรึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีและมีปัจจัย
อะไรบ้างท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม	
ดังน้ี

 ป�จจัยท่ีนำามาก่อน (Predisposing factors) 
เช่น	 การเลี้ยงดู	 พัฒนาการ	 ระดับสติปัญญา	
การศึกษาบุคลิกภาพเดิม	 ประวัติความเจ็บป�วย	
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น	ครอบครัว	เพื่อนฝูง

 ป�จจัยกระตุ้น (Precipitating factors)         
ผู้รับคำาปรึกษาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้	 โดยไม่พัวพัน
กับคดี	แม้ว่าจะมีปัจจัยท่ีนำามาก่อน	แต่เม่ือมีปัจจยั
กระตุ้น	 เช่น	 ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว	
การถูกชักจูงจากเพื่อน	 ทำาให้ผู้รับคำาปรึกษา									
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีได้	 การหาปัจจัยกระตุ้น								
จะช่วยให้ผู้ให้คำาปรึกษาเข้าใจจุดเปลี่ยนของผู้รับ
คำาปรึกษา	นำาไปสู่การให้คำาปรึกษาที่ตรงประเด็น

 ป�จจัยท่ีทำาให้ป�ญหายังคงอยู่  (Perpetuating 
factors) เม่ือผู้รับคำาปรึกษาเข้ามาเก่ียวข้องกับคดีแล้ว	
มักมีปัจจัยท่ีทำาให้ผู้รับคำาปรึกษายังอยู่ใกล้ความ
เสี่ยงกับการก่อคดีซ้ำา	 เช่น	 โดดเด่ียว	 ไม่มีงานทำา	
ถูกตำาหนิซ้ำาๆ	 หนี้สิน	 ขาดทักษะชีวิต	 ทั้งนี้อาจ
เป�นปัจจัยที่นำามาก่อน	 หรือปัจจัยกระตุ้นที่ยังไม่

2. แผนที่นำาทาง (Roadmap)  
ของการให้คำาปรึกษาในคลินิกจ�ตสังคม
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คลี่คลายก็ได้	 ผู้ให้คำาปรึกษามีหน้าที่แปรเปลี่ยน
ปัจจัยเหล่านี้ให้เป�นปัจจัยปกป�อง

 ป�จจัยปกป้อง (Protective factors) เป�น
ปัจจัยสำาคัญท่ีจะช่วยเหลือให้ผู้รับคำาปรึกษา				
ไม่ย้อนกลับมาก่อคดีอีก	 และจะช่วยผลักดันให้
ผู้รับคำาปรึกษามีแนวทางการดำาเนินชีวิตท่ีดีข้ึน	
เช่น	ครอบครัวใส่ใจเพื่อนฝูงรักใคร่	มีอาชีพ	ขยัน
หมั่นเพียร	รับผิดชอบ

4. การบันทึกข้อมูลการให้คำาปรึกษา

 ผู้ให้คำาปรึกษาควรบันทึกข้อมูลท่ีได้จาก
การให้คำาปรึกษา	 เพ่ือทบทวนประเด็นสำาคัญของ
การให้คำาปรึกษา	เป�นการบันทึกความก้าวหน้าของ
การให้คำาปรึกษา	และยังมีประโยชน์ในด้านวิชาการ
และการวิจัย	ประเด็นสำาคัญท่ีควรบันทึก	ได้แก่

 - ข้อมูลทั�วไป	เช่น	สภาพความเป�นอยู่	ความ
สัมพันธ์ในครอบครัว	การศึกษา	การทำางาน	ภาวะ
เสพติด
 - ประเด็นสำาคัญจากการให้คำาปรึกษา	ผู้ให้
คำาปรึกษาจำาเป�นต้องสำารวจปัญหาโดยใช้ปัจจัย
ตาม	case	formulation	ได้แก่	ปัจจัยที่นำามาก่อน	
ปัจจัยกระตุ้น	 ปัจจัยที่ทำาให้ปัญหาคงอยู่	 และ
ปัจจัยปกป�อง	 และควรบันทึกข้อมูลโดยใช้ปัจจัย
ท้ังส่ีเป�นแนวทาง	 ผู้ให้คำาปรึกษาเองจะสามารถจับ
ประเด็นสำาคัญได้ง่าย	 เลือกข้อมูลที่จำาเป�นเพื่อ
การบันทึก	และกระชับเวลาการบันทึก

 - การให้คำาปรึกษา	ผู้ให้คำาปรึกษาต้องบันทึก
ข้อมูลว่าได้ให้คำาปรึกษาในประเด็นใด	อย่างไรบ้าง
นำามาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ รับ												
คำาปรึกษาอย่างไรบ้าง	และเชื่อมโยงกับเป�าหมาย

ของคลินิกจิตสังคมอย่างไร	

 - แผนการให้คำาปรึกษาในครั้งต่อไป	 เช่น	
การสำารวจปัญหาเพิ่มเติม	 การให้คำาปรึกษาร่วม
กับบุคคลอื่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	

5. การส�งต�อเพื่อบำาบัดรักษาในระบบ
สาธารณสุข  

 หากผู้ให้คำาปรึกษาพบว่าผู้รับคำาปรึกษา
มีความผิดปกติทางจิต	 เช่น	 ประสาทหลอน	
หวาดระแวง	 อารมณ์เศร้า	 ควบคุมอารมณ์ไม่ได้	 มี
ความคิดฆ่าตัวตายมีพฤติกรรมก้าวร้าว	 มีภาวะติด
หรือถอนสารเสพติดสามารถส่งผู้รับคำาปรึกษา
ไปรับการรักษาตามสถานพยาบาล	 ท้ังน้ีให้ผู้ให้คำา
ปรึกษาเขียนเอกสารสรุปอาการและวัตถุประสงค์
ของการส่งรักษาให้ชัดเจนว่า	เพ่ือรักษาอาการใดและ	
ผู้รักษาจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องต่อคดี	 ผู้ให้คำาปรึกษา
อาจเข้าใจผิดว่าจะต้องส่งผู้รับคำาปรึกษามารักษาท่ี
โรงพยาบาลจิตเวชเท่าน้ันและโรงพยาบาลจิตเวช
จะอนุเคราะห์ค่ารักษา	 ซ่ึงเป�นความเข้าใจท่ีผิด	
ควรแนะนำาให้ผู้รับคำาปรึกษาไปรักษาตามสถาน
พยาบาลท่ีมีสิทธิการรักษาอยู่	 หากสถานพยาบาล
น้ันพิจารณาแล้วว่าเกินศักยภาพของสถาน
พยาบาล	 ก็จะส่งผู้รับคำาปรึกษาไปรักษาในสถาน
พยาบาลท่ีมีศักยภาพต่อไป	
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   เวลา                  กิจกรรม           คำาอธิบาย     สื่อการเร�ยนรู้

9.00	-	9.20
(20	นาที)

1.	วิทยากรให้ดูวีดิทัศน์
“ระบบบริการคลินิกจิตสังคมศาล
อาญา”	และบรรยายสรุปในหัวข้อ	
ระบบบริการคลินิกจิตสังคม	
จากน้ันบรรยายหัวข้อ	การบันทึก
ข้อมูลการให้คำาปรึกษา	และการ
ส่งต่อเพ่ือบำาบัดรักษาในระบบ
สาธารณสุข	โดยใช้	PowerPoint		
“การบันทึกข้อมูล	และการส่งต่อ”	
ประกอบการบรรยาย

เพ่ือแนะนำาระบบบริการ
คลินิกจิตสังคมศาลาอาญา	
การบันทึกข้อมูลการให้
คำาปรึกษา	และการส่งต่อ
เพ่ือบำาบัดรักษาในระบบ
สาธารณสุข

-	วีดิทัศน์	
“ระบบบริการ
คลินิกจิตสังคม	
ศาลอาญา”

-	PowerPoint	
“การบันทึกข้อมูล	
และการส่งต่อ”

9.20-9.40
(20	นาที)

2.	วิทยากรให้ดูวีดิทัศน์
“แผนที่นำาทาง	(Roadmap)	
การให้คำาปรึกษา	คลินิกจิตสังคม”

3.	วิทยากรสรุปประเด็นสำาคัญท่ีได้
จากวีดิทัศน์		“แผนที่นำาทาง	
(Roadmap)	การให้คำาปรึกษา
คลินิกจิตสังคม” โดยใช้	PowerPoint	
“แผนที่นำาทาง	(Roadmap)	
การให้คำาปรึกษาคลินิกจิตสังคม”	
และช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเช่ือม
โยงเน�อ้หาจากวีดิทัศน์กับการ
ประสบการณ์	การปฏิบัติงานการให้
คำาปรึกษาท่ีผ่านมา

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้เรียนรู้การดูแลผู้ให้
คำาปรึกษาแต่ละระยะ	
ซ่ึงมีความแตกต่างกัน
ท้ังสภาวะทางจิตใจ	
และเป�าหมายในแต่ละระยะ

- วีดิทัศน ์
“แผนที่นำาทาง	
(Roadmap)	
การให้คำาปรึกษา
คลินิกจิตสังคม”

-	PowerPoint	
“แผนที่นำาทาง	
(Roadmap)	
การให้คำาปรึกษา
คลินิกจิตสังคม”

กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน
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การประเมินผลการเรียนรู้
			จากการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเน�้อหาการอภิปราย

   เวลา           กิจกรรม                 คำาอธิบาย     สื่อการเร�ยนรู้
9.40-10.00
(20	นาที)

4.	วิทยากรบรรยาย
ตาม	PowerPoint
“Case	formulation”	และ
อธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด
การประมวลข้อมูลเพ่ือให้
ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
ผู้รับคำาปรึกษาอย่าง
เป�นระบบ

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีแนวทางในการทำาความเข้าใจ
ผู้รับคำาปรึกษาผ่าน	“ปัจจัยท้ังส่ี”	
ได้แก่	ปัจจัยท่ีนำามาก่อน	ปัจจัย
กระตุ้น	ปัจจัยท่ีทำาให้ปัญหาคงอยู่	
และปัจจัยปกป�อง	ซ่ึงเป�น
แนวทางในการให้คำาปรึกษา
ในคลินิกจิตสังคม

-	PowerPoint	
“Case	formulation”	

10.00-10.30
(30	นาที)

5.	วิทยากรชวนให้ผู้เข้า
รับการอบรมทำา	“Case	
formulation”	โดยใช้กรณี
ศึกษานายเอ็กซ์	จากน้ัน	
วิทยากรสรุปประเด็นสำาคัญ
โดยใช้	PowerPoint
“Case	formulation	:	4P”
และ	PowerPoint	
“ตัวอย่างการอภิปราย
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
กรณีศึกษา	(นายเอ็กซ์)”
ประกอบ

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลอง
ทำาความเข้าใจผู้รับคำาปรึกษา	
ผ่านกรณีศึกษา

เอกสาร	“ตัวอย่างการอภิปราย
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกรณีศึกษา”	
เป�นเพียงแนวทางในการอภิปราย	
วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมอาจ
ชวนกันอภิปรายข้อมูลในตัวอย่าง
สาธิต	รวมท้ังแนวทางการสำารวจ
ปัจจัยเพ่ิมเติม

 -	PowerPoint
“Case	formulation	
:	4P”

-	เอกสาร	“ตัวอย่าง
การอภิปรายปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับกรณีศึกษา	
(นายเอ็กซ์)”

- PowerPoint	
“ตัวอย่างการอภิปราย
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
กรณีศึกษา	(นายเอ็กซ์)”
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ระบบบร�การคลินิกจ�ตสังคม แผนที่นำาทาง (Roadmap) การให้คำาปรึกษา และ Case formulation50

  ตัวอย่างการอภิปรายป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณ�ศึกษา (นายเอ็กซ์)

ป�จจัยที่นำามาก่อน
 - อ่านหนังสือไม่ค่อยออก
	 -	ขาดทักษะการแก้ปัญหาชีวิต	เคยแก้ปัญหาด้วยการใช้สารเสพติด
	 -	ปัญหาการเงิน
	 		ฯลฯ

ป�จจัยกระตุ้น
 - เพื่อนร่วมงานและลูกน้องที่ชวนกันดื่มสุราเวลาเลิกงาน
	 -	ความเครียด	จัดการปัญหาการเงินไม่ได้		ใช้สารเสพติด/สุราเพื่อลดหรือลืมความเครียด
	 -	เมาสุราแล้วคุมตนเองไม่ได้	จนเกิดเหตุทะเลาะวิวาท	
	 -	ผู้ให้คำาปรึกษาต้องสำารวจในครั้งต่อไปว่า	ดื่มสุราเพราะอะไร	
	 -	ต้องการให้ลืมความทุกข์เรื่องใดเพิ่มเติมอีก

ป�จจัยที่ทำาให้ป�ญหาคงอยู่
 - ปัญหาการเงิน	ยังต้องผ่อนรถกระบะ	
	 -	มีภาวะติดสุรา	
	 -	ภรรยาบ่นเรื่องการดื่มสุราจนทะเลาะกัน
	 -	ยังคิดว่าสุราจำาเป�น	ช่วยให้เข้าสังคม	ช่วยให้ลืมทุกข์
	 -	มีแบบแผนการแก้ปัญหา	คือใช้สุราบำาบัดความทุกข์
	 		ฯลฯ

ป�จจัยปกป้อง
 - รักครอบครัว	เป�นห่วงอนาคตลูก	หวังดีกับลูก	อยากให้ครอบครัวดีขึ้น	
	 -	ทำางานก่อสร้าง		มีรายได้	แม้ว่าการศึกษาจะไม่สูง	แต่ก็พยายามประกอบอาชีพสุจริต
	 -	เคยเลิกสารเสพติดได้
	 -	ภรรยาห่วงใย	ตามไปทำางานด้วยเพื่อดูแลเวลาดื่มสุรา	ดูแลเฝ�าที่โรงพยาบาล
           ในช่วงที่ผ่าตัดกระเพาะอาหาร
	 -	เป�นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น
	 			ฯลฯ
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ฝ�กปฏิบัติการให�คําปร�กษา
ครั้งที่ 2 :  กรณีศึกษา  
(เน�นการสํารวจป�ญหา)

หัวข�อที่ 6
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ฝ�กปฏิบัติการให้คำาปรึกษาครั้งที่ 2 :  กรณีศึกษา  (เน้นการสำารวจป�ญหา)52

1. ฝึกปฏิบัติการสื่อสารเพื่อความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร
   โดยใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาได้เหมาะสม
2. สะท้อนการฝึกปฏิบัติและฝึกรับฟ�งการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับได้อย่างสร้างสรรค์ 

   ระยะเวลา  1  ชั่วโมง  15 นาที

   วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  

   เวลา           กิจกรรม                     คำาอธิบาย       สื่อการ
      เร�ยนรู้

10.45	-11.00
(15	นาที)

1.	ให้ผู้เข้ารับการอบรม
แบ่งกลุ่มโดยมีสมาชิก
กลุ่มเท่า	ๆ	กัน	ตามความ
เหมาะสม	มีวิทยากรกลุ่ม
ประจำาแต่ละกลุ่มให้วิทยากร
แนะนำาการฝึกปฏิบัติโดยใช้
PowerPoint	“การฝึกปฏิบัติ	
กรณีศึกษา”	ประกอบการ
อธิบาย

2.	เตรียมการฝึกปฏิบัติ	โดยให้
  2.1 ผู้เข้ารับการอบรม
คนท่ี 1 เป็นผู้รับคำาปรึกษา : 
กรณีศึกษา

  2.2 ผู้เข้ารับการอบรม
คนท่ี 2 เป็นผู้ให้คำาปรึกษา :  
ให้ต้ังคำาถามเพ่ือสำารวจปัญหา
เท่าน้ัน	ไม่ให้คำาแนะนำา	สามารถ
ใช้ทักษะอ่ืน	ๆ	เพ่ือแสดงความ
เข้าใจผู้รับคำาปรึกษาตามความ
เหมาะสมได้

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติการให้คำาปรึกษาในฐานะผู้รับ
คำาปรึกษาจากกรณีศึกษาท่ีวิทยากร
เตรียมไว้ให้	ซ่ึงมีลักษณะเช่นเดียว
กับผู้รับคำาปรึกษาท่ีมาพบผู้ให้
คำาปรึกษาคร้ังแรก	วิทยากรเน้นย้ำา
ผู้สวมบทบาทเป�นผู้รับคำาปรึกษา
ให้สวมบทบาทตามความเหมาะสม	
สามารถแต่งเติมข้อมูลได้	แต่ต้อง
อยู่ในเค้าของความเป�นจริงและไม่
จำาเป�นต้องช่วยผู้สวมบทบาทเป�นผู้
ให้คำาปรึกษาให้สามารถให้คำาปรึกษา
ได้สำาเร็จ	ส่วนผู้สวมบทบาทเป�นผู้ให้
คำาปรึกษามีหน้าท่ีสำารวจปัญหาโดย
มากผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจผิด
และเคยชินกับการเป�นผู้แนะนำา	
วิทยากรจึงต้องเน้นย้ำาว่า	บทบาท
ของผู้ให้คำาปรึกษาคือการรับฟังและ
ทำาความเข้าใจ

-	PowerPoint	
“การฝึกปฏิบัติ
กรณีศึกษา”

-	ใบงาน	
“ฝึกปฏิบัติการ
ให้คำาปรึกษา	:		
นายเต้ย”

กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน
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ฝ�กปฏิบัติการให้คำาปรึกษาครั้งที่ 2 :  กรณีศึกษา  (เน้นการสำารวจป�ญหา) 53

    เวลา      กิจกรรม                           คำาอธิบาย      สื่อการ  
     เร�ยนรู้

2.3 สมาชิกท่ีเหลือ
เป็นผู้สังเกตการณ์ 
วิทยากรให้ข้อมูล
กรณีศึกษากับ
ผู้สวมบทบาท
เป�นผู้รับคำาปรึกษา
โดยใช้ข้อมูล
ตามใบงาน
“ฝึกปฏิบัติการ
ให้คำาปรึกษา	:	
นายเต้ย”

วิทยากรซักซ้อม
บทบาทของผู้ให้
คำาปรึกษาและ
ผู้สังเกตการณ์

กิจกรรมน้ีไม่ได้เน้นให้ผู้สวมบทบาทเป�นผู้ให้
คำาปรึกษาต้องแนะนำาแนวทางแก้ไขปัญหาแต่
อย่างใด	ส่วนบทบาทของผู้สังเกตการณ์	คือ	
สังเกตกระบวนการ	ข้ันตอน	และเทคนิคของ
การให้คำาปรึกษารวมท้ังรักษามารยาทในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์	ต้องไม่รบกวนด้วยการส่งเสียงดัง	
หรือแทรกระหว่างกระบวนการให้คำาปรึกษา
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ	วิทยากรกลุ่มมีหน้าท่ี
สังเกตการณ์	และสามารถแทรกแซงกระบวนการ
ให้คำาปรึกษาได้	หากเห็นว่า	ผู้สวมบทบาทเป�น
ผู้ให้คำาปรึกษายังหลงทางใช้กระบวนการหรือ
เทคนิคท่ีเบ่ียงเบนไปจากแนวทางท่ีควรจะเป�น	
วิทยากรกลุ่มจะต้องให้ข้อมูลสะท้อนกลับท่ีช่วยให้
กลุ่มได้เห็นแนวทางพัฒนาจากการฝึกปฏิบัติจริง	
และพึงเข้าใจว่า	ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่	
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้การให้
คำาปรึกษาอย่างจริงจังมาก่อน	วิทยากรกลุ่ม
ต้องใจเย็นในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับท้ังน้ี	
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเปล่ียนบทบาทจาก
การฝึกปฏิบัติคร้ังก่อน

 
      -
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ฝ�กปฏิบัติการให้คำาปรึกษาครั้งที่ 2 :  กรณีศึกษา  (เน้นการสำารวจป�ญหา)54

   เวลา          กิจกรรม                       คำาอธิบาย     สื่อการ
    เร�ยนรู้

11.00	-11.30
(30	นาที)

3.	ฝึกปฏิบัติใช้เวลา	
30	นาที	ระหว่างน้ีผู้
สังเกตการณ์จะไม่เข้าไป
รบกวนการสนทนา	
วิทยากรกลุ่มสามารถ
แทรกแซง	ช้ีแนะระหว่าง
ปฏิบัติได้ตามเห็นสมควร	
กรณีท่ีการฝึกปฏิบัติ
สะดุดและหรือสะเปะ
สะปะหรือผิดหลักการ

      -

11.30	-11.45
(15	นาที)

4.	เม่ือหมดเวลาให้
วิทยากรกลุ่มและผู้
สังเกตการณ์	ถาม
คำาถามผู้ให้คำาปรึกษา
และผู้รับคำาปรึกษาเก่ียว
กับประสบการณ์การ
สนทนา	ตามลำาดับ	
ตามใบงาน	“แนวทาง
การสะท้อนข้อมูล
ย้อนกลับ	(feedback)”

เพ่ือให้ผู้สังเกตการณ์ได้ฝึกการสะท้อนการ
ฝึกปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์	รวมท้ังเป�ดโอกาส
ให้ผู้สวมบทบาทเป�น	ผู้ให้คำาปรึกษาได้
ทบทวนข้ันตอน	กระบวนการและเทคนิคท่ี
ตนเองใช้ในการฝึกปฏิบัติ	ส่วนผู้สวมบทบาท
เป�นผู้รับคำาปรึกษาก็จะได้ทบทวนข้ันตอน	
กระบวนการและเทคนิคท่ีว่าก่อให้เกิดผล
อย่างไรด้วยประสบการณ์ตรงในฐานะผู้รับ
คำาปรึกษา	ผู้เข้ารับการอบรมไม่จำาเป�นต้อง
ท่องหรืออ่านหรือใช้คำาถามทุกคำาถามในใบงาน	
สามารถปรับคำาถามได้ตามความเหมาะสม	
แต่ต้องช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเอง	วิทยากรกลุ่มมีหน้าท่ี
กระตุ้นผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดการถามเพื่อ
สะท้อนการฝึกปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์	และ
สรุปประเด็นสำาคัญในการเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติจริงเช่ือมโยงกับการอบรมในหัวข้อ
ก่อนหน้า

 ใบงาน	
“แนวทางการ
สะท้อนข้อมูล
ย้อนกลับ	
(feedback)”
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ฝ�กปฏิบัติการให้คำาปรึกษาครั้งที่ 2 :  กรณีศึกษา  (เน้นการสำารวจป�ญหา) 55

   เวลา         กิจกรรม                        คำาอธิบาย     สื่อการ  
    เร�ยนรู้

11.45-12.00
(15	นาที)

4.	วิทยากรหลักให้
วิทยากรกลุ่มในเสนอ
การเรียนรู้ในกลุ่มย่อย
ต่อกลุ่มใหญ่	และเป�ด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการ
อบรมแสดงความคิด
เห็นและสอบถามเพ่ือ
ความกระจ่างจากน้ัน
สรุปสาระสำาคัญของการ
ฝึกปฏิบัติและมีวิทยากร
เขียนสรุปประเด็นสำาคัญ
ในการเรียนรู้ท่ีได้จาก
ผู้เข้ารับการอบรม

เพ่ือสรุปหลักการให้คำาปรึกษา	โดยเช่ือมโยง
ความรู้จากหัวข้อก่อนหน้าท้ังหมดกับการฝึก
ปฏิบัติจริง	วิทยากรต้องสรุปประเด็นสำาคัญ
จากการฝึกปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการอบรม
ให้ได้ว่า	มีประเด็นใดท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนา
ทักษะการให้คำาปรึกษา	ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับ
การอบรมจะมีจุดอ่อนเร่ืองการรับฟัง	
มักให้คำาแนะนำาโดยยังไม่เข้าใจปัญหา
อย่างถ่องแท้	วิทยากรมีหน้าท่ีให้ข้อมูล
สะท้อนกลับอย่างสร้างสรรค์

     -

การประเมินผลการเรียนรู้
					จากการสังเกตการคุณภาพในการฝึกปฏิบัติและเน�้อหาการอภิปราย
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ใบงาน ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา : นายเต้ย

คำาชี้แจง

การฝึกปฏิบัติโดยสวมบทบาทสมมุติ รอบละ 30 นาที

 -	ให้ฝึกปฏิบัติโดยผู้รับคำาปรึกษาสวมบทบาทเป�นจำาเลยที่ศาลพิพากษาและสั่งเข้า
คลินิกจิตสังคมให้จินตนาการตามว่าเป�นบุคคลนั้นตามข้อมูลดังต่อไปนี้

	 -	ผู้สวมบทบาทเป�นผู้รับคำาปรึกษาอาจจะจินตนาการรายละเอียดเพิ่มเติม
ขึ้นกับผู้ให้คำาปรึกษาจะสำารวจไปในประเด็นใด	ๆ	ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ	

	 -	เมื่อหมุนเวียนสลับบทบาทในรอบถัดไปผู้ที่สวมบทบาทเป�นผู้รับคำาปรึกษาจะต้อง
จินตนาการต่อตามข้อมูลที่ได้ฝึกในรอบก่อนหน้า	

	 ดังนั้น	ผู้ฝึกปฏิบัติที่เป�นผู้สังเกตการณ์แต่ละรอบจะต้องตั้งใจ	มีสมาธิจดจ่อกับการ
ฝึกปฏิบัติของเพื่อน	และต้องจดจำาข้อมูลที่สำาคัญที่จะมีการสรุปแต่ละรอบด้วย	ผู้ฝึกปฏิบัติ
เป�นผู้ให้และผู้รับการปรึกษาต้องสื่อสารด้วยเสียงที่ดังพอที่ผู้สังเกตการณ์จะได้ยินอย่างชัดเจน	
ผู้สังเกตการณ์ก็ต้องเงียบ	ไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิของเพื่อนร่วมกลุ่มคนอื่น
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กรณ�ศึกษา

	 นายเต้ย	(นามสมมุติ)	ชาย	ไทย	อายุ	29	ป�	โสด	เรียนจบ	ม.3	ประกอบอาชีพ
ไม่แน่นอน	รายได้ไม่แน่นอน	ครอบครัวประกอบอาชีพปลูกผลไม้	เคยช่วยงานครอบครัว
เป�นบางครั้ง	อยู่กับบิดา	มารดาและน้องชาย	1	คน	ละแวกชุมชนที่อยู่อาศัยเป�นแหล่ง
แพร่ระบาดยาเสพติด	

	 นายเต้ย	เสพยาบ้าตั้งแต่อายุ	15	ป�	มักจะคบกับเพื่อนที่เสพยาแถวบ้าน	เริ่มจาก
เสพสัปดาห์ละครั้ง	ครั้งละประมาณ	1	เม็ด	โดยจับกลุ่มเสพกับเพื่อน	ในช่วง	3	ป�ที่ผ่านมา	
นายเต้ยเสพยาบ้าเกือบทุกวัน	ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับจำานวนเงินที่มี	เสพกับเพื่อนบ้าง	
เสพคนเดียวที่บ้านบ้าง	ในช่วงหนึ่งป�มานี้	บิดามารดาบ่นเรื่องที่เขาไม่ไปทำางาน	
ออกไปเสพยากับเพื่อนบ่อยขึ้น	ช่วงที่ไม่ได้เสพก็นอนมากบางช่วงที่ไม่ค่อยมีเงินก็หงุดหงิด	
ระบายอารมณ์	และรบเร้าขอเงินกับคนในครอบครัวมากขึ้น	บิดามารดาทราบว่านายเต้ย
เสพยาเสพติด	จากคำาบอกเล่าของเพื่อนบ้านและสังเกตพฤติกรรมของนายเต้ยเปลี่ยนไปมาก	
เคยได้ชวนให้ไปบำาบัด	แต่เขาปฏิเสธ

	 นายเต้ย	กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ		พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก	(เสพขับ)	ศาลมีคำาพิพากษาให้จำาคุก	4	เดือน	ปรับ	7,000	บาท	โทษจำาคุกให้รอการ
ลงโทษ	2	ป�	และให้เข้ารับการปรึกษาที่คลินิกจิตสังคม
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ฝ�กปฏิบัติการให�คําปร�กษา
ครั้งที่ 3 :  กรณีศึกษา 
(เน�นการแก�ป�ญหา)

หัวข�อที่ 7
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ฝ�กปฏิบัติการให�คําปร�กษา
ครั้งที่ 3 :  กรณีศึกษา 
(เน�นการแก�ป�ญหา)

1. ฝึกปฏิบัติการสื่อสารเพื่อความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร
   โดยใช้เทคนิคการให้คำาปรึกษาได้เหมาะสม

2. สะท้อนการฝึกปฏิบัติและฝึกรับฟ�งการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับได้อย่างสร้างสรรค์ 

   ระยะเวลา    1  ชั่วโมง 45 นาที

   วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  

     เวลา               กิจกรรม             คำาอธิบาย        สื่อการ  
       เร�ยนรู้

13.00	-13.15
	(15	นาที)

1.	ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม
โดยมีสมาชิกกลุ่มเท่า	ๆ	กัน	
ตามความเหมาะสม	มีวิทยากร
กลุ่มประจำาแต่ละกลุ่ม
ให้วิทยากรแนะนำาการฝึกปฏิบัติ
โดยใช้		PowerPoint	
“การฝึกปฏิบัติ	กรณีศึกษา”

 2.	เตรียมการฝึกปฏิบัติ	โดยให้
   2.1 ผู้เข้ารับการอบรมคนท่ี 1 
เป็นผู้รับคำาปรึกษา :	กรณีศึกษา

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติการให้คำาปรึกษาในฐานะ
ผู้รับคำาปรึกษาจากกรณีศึกษาท่ี
วิทยากรเตรียมไว้ให้	ซ่ึงมีลักษณะ
เช่นเดียวกับผู้รับคำาปรึกษาใน
คร้ังต่อ	ๆ	มา	วิทยากรเน้นย้ำา
ผู้สวมบทบาทเป�นผู้รับคำาปรึกษา
ให้สวมบทบาทตามความเหมาะ
สม	สามารถแต่งเติมข้อมูลได้

-	PowerPoint
“การฝึกปฏิบัติ
กรณีศึกษา”
  

-	ใบงาน
“ฝึกปฏิบัติการ
ให้คำาปรึกษา
นายเต้ย”

กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน
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   เวลา       กิจกรรม                           คำาอธิบาย      สื่อการ  
     เร�ยนรู้

2.2 ผู้เข้ารับการ
อบรมคนท่ี  2 
เป็นผู้ให้คำาปรึกษา 
:	คร้ังน้ีให้นำาข้อมูล
จากการฝึกปฏิบัติ
คร้ังท่ี		2	ท่ีเป�น
การสำารวจปัญหา	
มาวางแนวทาง
ช่วยเหลือผู้รับ
คำาปรึกษา	

2.3 สมาชิก
ท่ีเหลือเป็นผู้
สังเกตการณ์ 
วิทยากรเตรียม
สมาชิกในกลุ่ม	
โดยให้ข้อมูลกรณี
ศึกษาโดยย่อและ
แจกใบงาน
“ฝึกปฏิบัติการ
ให้คำาปรึกษา	:
นายเต้ย”

แต่ต้องอยู่ในเค้าของความเป�นจริง	และไม่จำาเป�น
ต้องช่วยผู้สวมบทบาทเป�นผู้ให้คำาปรึกษาให้
สามารถให้คำาปรึกษาได้สำาเร็จ	ส่วนผู้สวม
บทบาทเป�นผู้ให้คำาปรึกษามีหน้าท่ีสำารวจปัญหา
ต่อจากการให้คำาปรึกษาและร่วมกันหาแนวทาง
แก้ไขปัญหา	ส่วนบทบาทของผู้สังเกตการณ์	คือ	
สังเกตกระบวนการ	ข้ันตอนและเทคนิคของการ
ให้คำาปรึกษา	รวมท้ังรักษามารยาท	ในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์	ต้องไม่รบกวนด้วยการส่งเสียง
ดัง	หรือแทรกระหว่างกระบวนการให้คำาปรึกษา	
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ	วิทยากรกลุ่มมีหน้าท่ี
สังเกตการณ์	และสามารถแทรกแซงกระบวนการ
ให้คำาปรึกษาได้	หากเห็นว่าผู้สวมบทบาทเป�น
ผู้ให้คำาปรึกษายังหลงทาง	ใช้กระบวนการหรือ
เทคนิคท่ีเบ่ียงเบนไปจากแนวทางท่ีควรจะเป�น	
วิทยากรกลุ่มจะต้องให้ข้อมูลสะท้อนกลับท่ีช่วยให้
กลุ่มได้เห็นแนวทางพัฒนาจากการฝึกปฏิบัติจริง	
และพึงเข้าใจว่า	ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่	
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้การให้คำา
ปรึกษาอย่างจริงจังมาก่อน	วิทยากรกลุ่มต้อง
ใจเย็นในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ		ท้ังน้ี	
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเปล่ียนบทบาทจาก
การฝึกปฏิบัติคร้ังก่อน

        -
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   เวลา           กิจกรรม                คำาอธิบาย     สื่อการเร�ยนรู้
13.15-13.45
	(30	นาที)

2.	ฝึกปฏิบัติใช้เวลา	
30	นาที	ระหว่างน้ีผู้
สังเกตการณ์จะไม่เข้าไป
รบกวนการสนทนา	
วิทยากรกลุ่มสามารถ
แทรกแซง	ช้ีแนะระหว่าง
ปฏิบัติได้ตามเห็นสมควร	
กรณีท่ีการฝึกปฏิบัติสะดุด
และหรือสะเปะสะปะหรือ
ผิดหลักการ

         -

13.45-14.00
	(15	นาที)

3.	เม่ือหมดเวลาให้วิทยากร
กลุ่มและผู้สังเกตการณ์	
ถามคำาถามผู้ให้คำาปรึกษา
และผู้รับคำาปรึกษา
เก่ียวกับประสบการณ์การ
สนทนา	ตามลำาดับ	
ตามใบงาน	“แนวทางการ
สะท้อนข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)”

เพ่ือให้ผู้สังเกตการณ์ได้ฝึกการ
สะท้อนการฝึกปฏิบัติอย่าง
สร้างสรรค์	รวมท้ังเป�ดโอกาส
ให้ผู้สวมบทบาทเป�นผู้ให้คำาปรึกษา
ได้ทบทวนข้ันตอน	กระบวนการ	
และเทคนิคท่ีตนเองใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติ	ส่วนผู้สวมบทบาทเป�น
ผู้รับคำาปรึกษาก็จะได้ทบทวน
ข้ันตอน	กระบวนการ	และเทคนิค
ท่ีว่า	ก่อให้เกิดผล	อย่างไร	
ด้วยประสบการณ์ตรงในฐานะผู้รับ
คำาปรึกษา	ผู้เข้ารับการอบรม
ไม่จำาเป�นต้องท่องหรืออ่านหรือ
ใช้คำาถามทุกคำาถามในใบงาน	
สามารถปรับคำาถามได้ตามความ
เหมาะสม	แต่ต้องช่วยให้ผู้เข้า
รับการอบรมเห็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง	วิทยากรกลุ่มมีหน้า
ท่ีกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรมให้เกิด

ใบงาน	“แนวทางการ
สะท้อนข้อมูลย้อน
กลับ	(feedback)”
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   เวลา           กิจกรรม                คำาอธิบาย     สื่อการเร�ยนรู้
การถามเพ่ือสะท้อนการฝึกปฏิบัติ
อย่างสร้างสรรค์	และสรุปประเด็น
สำาคัญในการเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติจริง	เช่ือมโยงกับการอบรม
ในหัวข้อก่อนหน้า

14.15-14.30
	(15	นาที)

4.	วิทยากรหลักให้
วิทยากรกลุ่มในเสนอการ
เรียนรู้ในกลุ่มย่อยต่อ
กลุ่มใหญ่	เป�ดโอกาสให้
ผู้เข้ารับการอบรมแสดง
ความคิดเห็นและสอบถาม
เพ่ือความกระจ่างจากน้ัน
สรุปสาระสำาคัญของการ
ฝึกปฏิบัติการให้คำาปรึกษา
คร้ังท่ี	3		และมีวิทยากร
เขียนสรุปประเด็นสำาคัญใน
การเรียนรู้ท่ีได้จากผู้เข้ารับ
การอบรม

เพ่ือสรุปหลักการให้คำาปรึกษา	
โดยเช่ือมโยงความรู้จากหัวข้อ
ก่อนหน้าท้ังหมดกับการฝึกปฏิบัติ
จริง	วิทยากรต้องสรุปประเด็น
สำาคัญจากการฝึกปฏิบัติจริงของ
ผู้เข้ารับการอบรมให้ได้ว่า	มีประเด็น
ใดท่ีจะนำาไปสู่การพัฒนาทักษะ
การให้คำาปรึกษา	ส่วนใหญ่ผู้เข้า
รับการอบรมจะมีจุดอ่อนเร่ืองการ
รับฟัง	มักให้คำาแนะนำาโดยยังไม่
เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้	วิทยากร
มีหน้าท่ีให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์

         -

14.30-14.45
	(15	นาที)

5.	วิทยากรหลักให้ผู้เข้า
รับการอบรมทบทวนส่ิง
ท่ีเรียนมาท้ังหมด		และ
สรุปประเด็นสำาคัญจากการ
เรียน	รวมท้ังมีวิทยากร
เขียนสรุปประเด็นสำาคัญใน
การเรียนรู้ท่ีได้จากผู้เข้ารับ
การอบรม

เพ่ือสรุปและเช่ือมโยงประเด็น
สำาคัญท่ีได้เรียนรู้จากหลักสูตรน้ี

        -

การประเมินผลการเรียนรู้
จากการสังเกตการคุณภาพในการฝึกปฏิบัติและเน�้อหาการอภิปราย
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แลกเปลี่ยนเร�ยนรู�
และประเมินผล

หัวข�อที่ 8
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แลกเปลี่ยนเร�ยนรู้และประเมินผล64

   เวลา              กิจกรรม                  คำาอธิบาย   สื่อการเร�ยนรู้

15.00-15.30
(30	นาที)

1.	แจกแบบประเมินการ
ฝึกอบรมการให้คำาปรึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน	ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมทำาแบบประเมิน

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประมวล
สาระสำาคัญจากการอบรม	และ
ประเมินหลักสูตรวิทยากรควรให้
เวลาผู้เข้ารับการอบรมในการทำา
แบบประเมิน

แบบประเมิน
การฝึกอบรม
การให้คำาปรึกษา
ขั้นพื้นฐาน		

15.30-16.00
(30	นาที)

2.	ยืนเป�นวงกลมและให้
ผู้เข้าร่วมอบรมสรุปประเด็น
ท่ีได้จากการอบรมและ
ประเมินผลหลักสูตร

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำาส่ิงท่ีได้
ทบทวนจากการทำาแบบประเมินมา
สรุปอีกคร้ังหน่ึง

       -

กิจกรรม/รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน

การประเมินผลการเรียนรู้
จากแบบประเมิน	และการสรุปประเด็นของผู้เข้าร่วมอบรมจากกิจกรรมยืนเป�นวงกลม

1. สรุปประเด็นสำาคัญจากการอบรมอย่างมีส่วนร่วม
2. ประเมินผลการอบรมอย่างมีส่วนร่วม

   ระยะเวลา  1  ชั่วโมง  

   วัตถุประสงค� เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ  
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แบบประเมินการฝ�กอบรมการให้คำาปรึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. ทักษะการให้คำาปรึกษาในมุมมองของท่านก่อนและหลังอบรมเหมือน
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Winters,	N.,	Hanson,	G.,	Stoyanova,	V.	(2007).	The	case	formulation	in	child
and	adolescent	psychiatry.	Child Adolesc Psychiatric Clin N Am.	16,	112-132.

คลินิกให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคม.	(ม.ป.ป.).	การดำาเนินงานของคลินิกให้คำาปรึกษาด้านจิตสังคม 
(พ.ศ. 2558).	ม.ป.ท.

จันทิมา	องค์โฆษิต.	(2545).	จิตบำาบัดในการปฏิบัติงานจิตเวชทั่วไป. 
กรุงเทพฯ:	ยูเนี่ยน	ครีเอชั่น.

พระเทพวิสุทธิญาณ	(อุบล	นนฺทโก).	(2555).	อธิบายธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ 1 (พิมพ์ครั้งที่	9).	
กรุงเทพฯ:	มหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	(ฉบับที่	22)	
พ.ศ.	2547.	2547,	23	ธันวาคม.	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่มที่	121	ตอนพิเศษ	79	ก.	หน้า	1-21.	

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	25)	พ.ศ.	2559.	2559,	
7	เมษายน.	ราชกิจจานุเบกษา.	เล่มที่	133	ตอนที่	31	ก.	หน้า	3-4.

 บรรณานุกรม
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คล�นิกจ�ตสังคมในระบบศาล

การให�คำปร�กษาขั้นพ�้นฐาน
สำหรับผู�ให�คำปร�กษา

คล�นิกจ�ตสังคมในระบบศาลหลักสูตรการให�คำปร�กษาขั้นพ
�้นฐานสำหรับผู�ให�คำปร�กษา  คล�นิกจ�ตสังคมในระบบศาล

หลักสูตรหลักสูตร

จัดทำโดย  สถาบันกัลยาณ�ราชนคร�นทร�  23  หมู� 8   ถนนพ�ทธมณฑลสาย 4
แขวงทว�วัฒนา  เขตทว�วัฒนา  กทม.  10170     โทร. 024416100        
 http://www.galya.go.th
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