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                                                อาจารยท่ี์ปรึกษากลัยาณมิตร   
                
                                                                ศาสตราจารยก์ติตคิุณ ดร.วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา 
 
ความสาํคญั 
                     สถาบนัอุดมศกึษามหีน้าทีส่รา้งบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มคีุณธรรมจรยิธรรม          
สามาถนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ ทาํงานเพือ่ความเจรญิกา้วหน้าใหแ้ก่สงัคมและประเทศชาต ิดงั                 
พระบรมราโชวาท ความวา่ 
                                     “ ...การทาํใหบุ้คคล มปีจัจยัหรอือุปกรณ์สาํหรบัชวีติอยา่งครบถว้น 
                             เพยีงพอ ทัง้ในสว่นวชิาความรู ้ความคดิวนิิจฉยั สว่นจติใจ และคุณธรรม 
                             ความประพฤต ิสว่นความขยนั อดทน และความสามารถในอนัทีจ่ะนําความรู ้ 
                            ความคดิไปใชป้ฏบิตังิานดว้ยตนเองใหไ้ดจ้รงิๆ เพือ่สามารถดาํรงชพีอยูไ่ด ้ 
                            ดว้ยความสขุความเจรญิมัน่คง และสรา้งสรรคป์ระโยชน์ใหแ้ก่สงัคม  
                            และบา้นเมอืงไดต้ามสมควรแกฐ่านะดว้ย...” 
                                                      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. (๒๕๕๐: ๑๕๘)  
                       การทีส่ถาบนัอุดมศกึษาจะสามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้ตอ้งมกีลไกทีจ่ะชว่ยเหลอืให้
นกัศกึษาพฒันาทัง้ดา้นวชิาการ บุคลกิภาพ คุณธรรมจรยิธรรม ความสามารถในการทาํงาน ตลอดจนการดาํรง
ตนในสงัคมอยา่งมคีวามสขุ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์เป็นมหาวทิยาลยัเอกชนเปิดสอนระดบัอุดมศกึษามา
ครบ ๔๔ ปี ในปี ๒๕๕๖ น้ี ไดม้คีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งบณัฑติทีม่คีณุธรรม มคีวามรู ้และทาํงานได ้ดงัปรากฏ ใน
คตธิรรมของมหาวทิยาลยั คนบริสทุธ์ิได้ด้วยการงาน และ ธรรมย่อมรกัษาผูป้ระพฤติธรรม” เพือ่เป้าหมาย
ในการสรา้งบณัฑติใหเ้ป็นนกัธุรกจิทาํประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศ จงึไดก้าํหนดในปรชัญาตัง้แต่แรกตัง้มหาวทิยาลยั
วา่ “นักธรุกิจเป็นผูส้ร้างชาติ” สว่นปณธิานในการผลติบณัฑติ คอื บณัฑิตต้องถึงพร้อมทัง้คณุธรรมและ
คณุวฒิุ มหาวทิยาลยัจงึหาวธิกีารพฒันานกัศกึษาดว้ยวธิกีารต่างๆมาโดยตลอดทัง้พฒันาคณาจารยด์า้นการสอน 
การใหค้วามดแูลเอาใจใสผู่เ้รยีน การจดัหน่วยงาน กจิกรรม เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหเ้ป็นบณัฑติ ทีม่คีวามรู ้
ความคดิ ความสามารถ ทาํงานเป็น แกป้ญัหาได ้มบุีคลกิภาพด ีมคีุณธรรม เป็นคนทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคม 
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการสรา้งมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาของชาต ิ
                       โครงการทีป่รกึษากลัยาณมติร เป็นโครงการทีผู่เ้ขยีนเสนอใหฝ้า่ยวชิาการของมหาวทิยาลยัจดั
ขึน้เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดม้กีารปรบัตวั และเริม่ทศิทางในการศกึษาระดบัอุดมศกึษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดงัเจตนารมณ์
ของมหาวทิยาลยั ทีต่อ้งการบรรลุเป้าหมายในการสรา้งบณัฑติที ่เก่ง ด ีม ีความสุข ตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษา ดงันัน้การพฒันานกัศกึษาในชัน้ปีทีห่น่ึง จงึมคีวามสาํคญัต่อชวีตินกัศกึษามากกวา่ชัน้ปีทีส่งูขึน้ซึง่
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นกัศกึษาสว่นใหญ่สามารถปรบัตวัดขีึน้ มเีพือ่นรว่มชัน้เรยีนมากขึน้  รูว้ธิกีารเรยีน แบ่งเวลาเป็น เขา้รว่ม
กจิกรรมต่างๆ ใชช้วีติในมหาวทิยาลยัอยา่งมคีวามสขุ สาํเรจ็ ในการศกึษาได ้
                   ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๔๘ เป็นตน้มา มหาวทิยาลยัไดจ้ดัโครงการทีจ่ะดแูลนกัศกึษาปีทีห่น่ึงเป็น
พเิศษมากกวา่ชัน้ปีอื่นๆ  เน่ืองจากมกีารวจิยัหลายฉบบัยนืยนัวา่ การใหก้ารปรกึษานกัศกึษาชัน้ปีทีห่น่ึงมี
ความสาํคญั ต่อการเรยีนสงูขึน้ของนกัศกึษา (Chickering and Reisser, 1993. Tinto,1993. Gardner, 2003)    
การด์เนอร ์และ ซเีกล (Gardner and Siegel,2001. อา้งถงึใน Bigger,2005) พบวา่ ๒๘ เปอรเ์ซน็ต ์ของ
นกัศกึษาปีทีห่น่ึง ไมส่ามารถผา่นไปเรยีนในชัน้ทีส่งูขึน้ได ้ในประเทศไทย มหาวทิยาลยัแหง่หน่ึง มนีกัศกึษาปีที่
หน่ึงออกกลางคนัมากกวา่ ๓๐ เปอรเ์ซน็ต ์ในคณะวทิยาศาสตร ์(นิดา วุฒวิยั, ๒๕๔๔)  
                   มหาวทิยาลยัทุกแหง่ตอ้งพยายามหาทางใหน้กัศกึษาทีเ่ขา้ศกึษาในสถาบนัสามารถเรยีนไดส้าํเรจ็
ตามหลกัสตูร ดว้ยเหตุทีบ่ทบาทหน้าทีส่าํคญั ของสถาบนัอุดมศกึษา คอืการสรา้งคนใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณ์ดงัที่
กาํหนดไว ้ ในพระราชบญัญตักิารศกึษาวา่ หมวด๑ความมุง่หมายและหลกัการ มาตรา ๖  การจดัการศกึษาตอ้ง
เป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ ทัง้รา่งกาย  จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม   มจีรยิธรรม 
และวฒันธรรมใน การดาํรงชวีติ  สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ  
 
ธรรมชาติของนักศึกษา 
                     คณาจารยแ์ละผูบ้รหิารจงึตอ้งเริม่จากการเขา้ใจ นกัศกึษาของสถาบนัก่อน วา่มธีรรมชาต ิความ
ตอ้งการ ขอ้บกพรอ่งประการใด เพือ่ทีจ่ะจดัแนวทางการพฒันาใหส้อดคลอ้ง โดยเขา้ใจพืน้ฐานธรรมชาตทิีม่ ี
ลกัษณะดงัน้ี 
                 ๑. วยั ๑๗-๑๙ ปี เป็นวยัทีศ่กัยภาพทางสมองพฒันาถงึขดีสงูสดุแบบกา้วกระโดด 
                 ๒. รา่งกายเปลีย่นแปลง จากเดก็ วยัรุน่ เขา้สูว่ยัผูใ้หญ่ 
                 ๓. มอุีดมการณ์ ความคดิเหน็ทีบ่รสิทุธิ ์
                 ๔. ไวต่อความรูส้กึ รบัรูค้วามรูส้กึ สะเทอืนอารมณ์ อ่อนไหวงา่ย 
                 ๕. อารมณ์รอ้น ระงบัอารมณ์ไมไ่ด ้โตต้อบโดยไมไ่ดค้ดิ 
                 ๖. รกัเพือ่น เพราะกลุม่เพือ่นเป็นกลุ่มทีเ่ขา้ใจกนั ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นจติใจไดม้าก 
                 ๗. ไมร่อบคอบ ขาดความรู ้ประสบการณ์ชวีติ คดิอะไรรวดเรว็ 
                     ๘. ชอบอสิระไมช่อบกฎกตกิา การบงัคบัทีท่าํใหรู้ส้กึเหมอืนยงัอยูใ่นโงเรยีน 
                     ๙. ขาดความมัน่ใจ เน่ืองจากยงัสบัสนในบทบาทของตนวา่เป็นเดก็หรอืเป็นผูใ้หญ่ 
                ๑๐. ต่อตา้นอาํนาจ เน่ืองมาจากการทีไ่ดอ้สิระมากขึน้ในรัว้อุดมศกึษาจงึไมช่อบผูม้อีาํนาจเหนือตน 
                    ๑๑. การแสดงออกแขง็กรา้ว เน่ืองจากขาดการแนะแนวในการปฏบิตัตินในสงัคมทีก่วา้งขึน้ 
 
 



๓ 
 

------------------------------------------------------- 
วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษ เรื่อง อาจารยท่ี์ปรึกษากลัยาณมิตร. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ 
 
 

ปัญหานักศึกษา 
๑. การปรบัตวั  ไมส่ามารถปรบัตวักบัสภาพสงัคมทีแ่ตกต่างกนั เกดิความกลวั ไมม่ัน่ใจ 
๒.  การเรียน ไมรู่ว้ธิกีารเรยีนในระดบัอุดมศกึษา ไมรู่ว้ธิคีน้ควา้ ทาํรายงานไมเ่ป็น 
๓.  ขาดเป้าหมาย มาเรยีนโดยขาดความมุง่มัน่ เป้าหมายเลื่อนลอย ขาดผูใ้หข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง 
๔.  แบง่เวลาไมเ่ป็น ใชเ้วลาไมถู่กตอ้ง ดโูทรทศัน์ เทีย่ว เล่นเกม โทรศพัท ์เล่นอนิเทอรเ์น็ต 
๕.  ขาดเพ่ือน มากรงุเทพฯเป็นครัง้แรก ไมม่ีเ่พือ่นจากสถาบนัเดมิศกึษาในสถาบนัเดยีวกนั 
๖.  ทุจริต เมือ่พืน้ฐานการเรยีนไมด่พีอ เรยีนไมรู่เ้รือ่ง ทาํใหทุ้จรติในการสอบ 
๗.  ติดพนัน  ตามเพือ่นทีช่อบเล่นการพนนั จนเป็นสาเหตุใหม้หีน้ีสนิลน้พน้ตวั 
๘.  ความรกั  วยัเรยีนทาํใหอ้อ่นไหวต่อเรือ่งความรกั ทาํใหข้าดสตยิัง้คดิ เกดิปญัหาต่างๆตามมา 
๙.  ขาดวินัย  ไมเ่คารพกฎระเบยีบของมหาวทิยาลยั ทาํตามเพือ่น แต่งกายผดิระเบยีบ 
๑๐.  อารมณ์ร้อน ชอบก่อเหตุทะเลาะววิาท เพยีงแคม่องหน้ากนั หรอื เป็นนกัศกึษาต่างสถาบนั 
๑๑.  อาชญากรรม เกดิจากความวูว่าม ผดิหวงัในความรกั ความโลภ ความโกรธ ทาํใหฆ้า่ผูอ้ื่น 
๑๒. ไม่รู้กาลเทศะ ทาํตนไมถู่กตอ้ง ขาดการฝึกฝนอบรม พดูไมเ่ป็น แต่งกายไมเ่คารพสถานที ่
๑๓. ก้าวร้าว ใชว้าจาหยาบคาย ไมเ่คารพผูใ้หญ่ ทาํกริยิาทา่ทางไมส่ภุาพต่อครบูาอาจารย ์
 

แนวคิดหลกัของการพฒันาผูเ้รียน 
             การเขา้ศกึษาในระดบัอุดมศกึษาเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้สาํคญัของนกัศกึษา จากสงัคมทีม่คีวาม
เขม้งวดกวดขนัทัง้ทีโ่รงเรยีน และทีบ่า้นมาสูส่ภาพชวีติทีเ่ป็นอสิระ ตอ้งควบคุมตนเองมากขึน้ ตอ้งเปลีย่นผา่น
จากความเป็นเดก็สูค่วามเป็นผูใ้หญ่ อกีทัง้ระบบการเรยีนกแ็ตกต่างกนั จากระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสู่
ระดบัอุดมศกึษาทีก่ารเรยีนเน้นรปูแบบการพึง่ตนเอง มากกวา่ สถาบนัอุดมศกึษาจงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งหา
วธิกีารชว่ยใหผู้เ้รยีนประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนใหม้ากทีส่ดุ จงึตอ้งตระหนกัในประเดน็ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งคอื 
                  ๑. สงัคมเปลีย่น ทาํใหผู้เ้รยีนสบัสน เดนิทางผดิไดง้า่ย เพราะบรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นไป 
                  ๒. วยัวกิฤต ิมกีารปรบัตวัทัง้ทางสงัคม และสถาบนั 
                  ๓.  ศกัยภาพทางสมองพฒันา สถาบนัอุดมศกึษาตอ้งหาแนวทางในการพฒันาเตม็ที ่
                  ๔. ความฉลาดทางอารมณ์ จาํเป็นต่อชวีติมนุษย ์
                  ๕. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ทาํใหต้อ้งมทีางเลอืกหลายทางในการพฒันา 
                  ๖. หน้าทีข่องอาจารย ์ตอ้งปรบัเปลีย่นเพือ่ตอบสนองต่อการสรา้งบณัฑติใหม้คีุณภาพ 
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หน้าท่ีของอาจารยท่ี์ปรึกษากลัยาณมิตร 
                   อาจารยท์ีป่รกึษากลัยาณมติร คอือาจารยท์ีป่รกึษาของนกัศกึษาชัน้ปีทีห่น่ึง ทีม่คีวามสาํคญัต่อการ
วางรากฐานชวีติใหแ้ก่นกัศกึษา จงึมคีวามแตกต่างจากการเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาทัว่ไปตามความเขา้ใจของ
อาจารยร์ะดบัอุดมศกึษาสว่นใหญ่ทีป่ฏบิตัอิยูใ่นปจัจุบนั คอืดแูลเรือ่งการลงทะเบยีนและการเรยีนโดยทีไ่มไ่ดม้ี
การพบปะใกลช้ดิ ไมส่ามารถเชื่อมโยงชวีติในสถาบนักบัวธิกีารเรยีน ไมส่ามารถสรา้งทางเชื่อมระหวา่งความเป็น
เดก็กบัผูใ้หญ่ใหผู้เ้รยีนได ้หน้าทีข่องอาจารยก์ลัยาณมติร จงึตอ้งเป็นผูเ้ตมิเตม็ใหแ้ก่นกัศกึษา โดย 
 
                          ๑. ชว่ยปรบัสภาพจติใจ ทศันคต ิเป้าหมายของชวีติของผูเ้รยีนทีอ่ยูใ่นความดแูล 
                          ๒. ชว่ยใหแ้นวทางสูค่วามสาํเรจ็ในการเรยีน เรยีนไดค้รบตามหลกัสตูร 
                          ๓. ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจชวีตินกัศกึษาวา่มหีน้าที ่บทบาทต่อตนเองและผูอ้ื่น 
                          ๔. เตรยีมพรอ้มเพือ่ชวีติอนาคตหน้าทีก่ารงาน 
                          ๕.  พฒันาคนใหพ้รอ้มดว้ยบุคลกิภาพทีด่ ีมปีญัญา ความรู ้คุณธรรม 
 
องคป์ระกอบหลกั กงล้อชีวิตนักศึกษา 
                       การทีจ่ะใหน้กัศกึษามอีงคป์ระกอบของชวีติดาํเนินไปโดยราบรืน่ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบอยา่งน้อย 
๘ ประการทีผู่เ้ขยีนขอนําเสนอไว ้คอื หลกั ๓ เอฟ และ ๕ เอช  (3 F. and 5 H.)  
 

                        

Family

Finance

Friend

Heart

HandHealth

Head

Happiness

องคป์ระกอบหลกั กงล้อชีวิตนักศึกษา

F3 H5 Principle
 

แหล่งทีม่า: วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพฒันานักศึกษา. 
กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



๕ 
 

------------------------------------------------------- 
วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษ เรื่อง อาจารยท่ี์ปรึกษากลัยาณมิตร. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ 
 
 

                      กงลอ้ชวีตินกัศกึษาทีจ่ะหมนุพาไปสูค่วามสาํเรจ็ทีม่ ี๘ สว่น ของกงลอ้เป็นสว่นประกอบกนัทีไ่ม่
มสีว่นใดทีแ่ฟบเกนิไป หรอืโปง่มากเกนิไป สดัสว่นของความพอด ีจะทาํใหก้ารเคลื่อนตวัของกงลอ้หมนุไดเ้รยีบ
ราบไปสูค่วามสาํเรจ็ไดร้วดเรว็กวา่ มอุีปสรรคในการดาํเนินชวีติน้อยกวา่ มหาวทิยาลยัจงึควรใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน
ใหร้กัษาองคป์ระกอบดงักล่าวไวเ้พือ่ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายของชวีติ ดงัน้ี 
 
องคป์ระกอบที ่๑ การเงนิ (Finance)  
                      ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามพรอ้มเรือ่งการเงนิ เน่ืองจากการศกึษาระดบัอุดมศกึษา เป็นการศกึษาที ่
ลุ่มลกึ ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยในการศกึษามากทัง้คา่หน่วยกติทีต่อ้งลงทะเบยีนเรยีนแต่ละภาคการศกึษา คา่อุปกรณ์
การศกึษา และคา่ใชจ้า่ยอนัเกีย่วเน่ืองกบัการศกึษา และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั แต่ละภาคการศกึษาจงึตอ้งมเีงนิ
คา่ใชจ้า่ยไมต่ํ่ากวา่ ๕๐,๐๐๐. บาท สาํหรบัผูท้ีศ่กึษาในมหาวทิยาลยัเอกชน การเงนิจงึตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรค 
 
องคป์ระกอบที ่๒ ครอบครวั (Family) 
            ในสงัคมไทย ผูเ้รยีนระดบัอุดมศกึษาสว่นใหญ่ มผีูป้กครอง คุณพอ่ คุณแม ่เป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดในการศกึษา ผูป้กครองจงึเป็นเสาหลกัสาํคญัในการคํ้าจุนการศกึษาของบุตรหลาน และยงัเป็นผูใ้ห้
กาํลงัใจ ผลกัดนัใหเ้กดิความสาํเรจ็ ครอบครวัทีอ่บอุน่ ใหค้วามรกั ความเอาใจใสล่กูหลาน ยอ่มเป็นแรงเสรมิทาํ
ใหว้ถิชีวีติการเรยีนของผูเ้รยีนดาํเนินไปอยา่งราบรืน่ การทีผู่เ้รยีนขาดเสาหลกั อาจทาํใหช้วีติไขวเ้ขว อาจารยท์ี่
ปรกึษากลัยาณมติรจงึเป็นการทดแทนทีม่คีุณคา่ยิง่ ทีช่ว่ยเตมิเตม็ในสิง่ทผีูเ้รยีนขาดไป 
 
องคป์ระกอบที ่๓ กลุ่มเพือ่น (Friend) 
              นกัการศกึษายอมรบักนัวา่ กลุ่มเพือ่นมคีวามสาํคญัต่อชวีติวยัรุน่เป็นอยา่งมาก การไดเ้พือ่นทีด่ยีอ่ม
นําไปสูก่ารกา้วไปสูค่วามสาํเรจ็ในชวีติ มหาวทิยาลยัจงึตอ้งหาทางพฒันากลุ่มเพือ่นใหผู้เ้รยีนไดพ้ึง่พา สอบถาม 
พดูคุย เลยีนแบบ ชวนกนัเรยีน ชวนกนัทาํกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตนเองและสงัคม การมเีพือ่นไมด่หีรอื
การขาดเพือ่น ทาํใหน้กัศกึษามปีญัหาทัง้ดา้นการเรยีน และการปรบัตวั ผลสาํเรจ็ทางการศกึษาจงึไมด่นีกั 

 
องคป์ระกอบที ่๔ สตปิญัญา (Head) 

 การศกึษาระดบัอุดมศกึษา เป็นการศกึษาศาสตรร์ะดบัสงูทีต่อ้งอาศยัศกัยภาพทางสมองของผูเ้รยีน
อยา่งมาก การมขีอ้บกพรอ่งทางสตปิญัญาอาจทาํใหเ้ป็นอุปสรรคของการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนจงึจาํเป็นตอ้งพฒันา
สตปิญัญาดว้ยวธิกีารศกึษาคน้ควา้อยา่งจรงิจงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่สมองไมไ่ดม้คีวามบกพรอ่งแต่ประการ
ใด เพือ่หาวธิกีารใหส้ามารถเรยีนไดต้ามศกัยภาพของตน ผูท้ีม่ปีญัหาทางการเรยีน จาํเป็นตอ้งวเิคราะห์
ขอ้บกพรอ่งของตนเพือ่หาทางแกป้ญัหาใหถู้กจุด 
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องคป์ระกอบที ่๕ จติปญัญา (Heart) 
                การทีม่สีตปิญัญาด ีแต่บกพรอ่งดา้นคุณธรรมอาจเป็นสาเหตุใหไ้มส่าํเรจ็การศกึษาไดด้งัทีเ่ป็นขา่ว
อยูใ่นหนงัสอืพมิพบ์่อยๆ โดยเฉพาะผูเ้รยีนทีข่ ีโ้มโห เหน็คนอื่นเป็นศตัรไูปหมด ชอบก่อเรือ่งทะเลาะ ววิาท     
ทาํรา้ยรา่งกายหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่น กไ็มพ่น้ทีจ่ะถูกดาํเนินคด ีตอ้งถูกพกัการศกึษา หรอืถูกตดัชื่อจากทะเบยีน
นกัศกึษา สว่นความผดิทางวชิาการ คนทีค่ดโกง ลอกขอ้สอบ ทุจรติในการสอบ ยอ่มถกูตดัสนิลงโทษ ใหต้กทุก
วชิา ทาํใหเ้สยีเวลา เสยีเงนิ ไมส่ามารถสาํเรจ็การศกึษาไดต้ามหลกัสตูรทีก่าํหนด นอกจากน้ีผูท้ีก่ระทาํผดิทาง
เพศ หรอืผดิหวงัในความรกั อาจก่ออาชญากรรม เอาน้ํากรดไปสาดหน้าคนทีท่าํใหผ้ดิหวงั หรอืฆา่คนรกัทีแ่ปร
พกัตรไ์ปรกัคนอื่น ดงันัน้คุณธรรมทีเ่ตอืนสตผิูเ้รยีนใหต้ัง้มัน่อยูใ่นความดคีวามถกูตอ้ง   จงึเป็นปจัจยัสาํคญั ทีท่าํ
ใหผู้เ้รยีนสามารถดาํเนินชวีติขณะเรยีนไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
 
องคป์ระกอบที ่๖ หตัถศกัยภาพ (Hand) 
                 ผูเ้รยีนทีไ่มส่ามารถใชม้อืทาํงานใหเ้ป็นยอ่มลาํบาก เพราะการเรยีนระดบัอุดมศกึษา ตอ้งเป็นคนมี
ความรเิริม่สรา้งสรรค ์ใชม้อืประดษิฐส์ิง่ต่างๆได ้จดบนัทกึขอ้ความรูจ้ากการบรรยาย จากการอา่นคน้ควา้ พมิพ์
รายงานไดเ้อง ออกแบบปก รปูเล่มของรายงาน เขยีนตอบขอ้สอบได ้คน้ควา้ในหอ้งสมดุเป็น จดัการงานที่
เกีย่วขอ้งได ้มคีวามคล่องแคล่วในการใชม้อืในการจดันิทรรศการ หรอืรว่มกจิกรรมต่างๆ 
 
องคป์ระกอบที ่๗ สขุภาพอนามยั (Health) 
                  ผูเ้รยีนทีส่ขุภาพไมด่ ีอาจเจบ็ปว่ยในขณะเรยีน ทาํใหเ้รยีนไมรู่เ้รือ่งหรอืมาเรยีนไมไ่ด ้ยิง่ในเวลาที่
มกีารสอบยอ่ยเกบ็คะแนน ทาํใหส้อบไมไ่ด ้ยอ่มเป็นอุปสรรคต่อการเรยีน ผูเ้รยีนจงึจาํเป็นตอ้งรกัษาสขุภาพให้
แขง็แรง เพือ่สมองจะไดป้ลอดโปรง่ ไมก่งัวลเรือ่งการเจบ็ปว่ย สามารถตัง้ใจเรยีนไดเ้ตม็ความสามารถ นอกจาก
สขุภาพกายแลว้สขุภาพจติกม็คีวามสาํคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กนั ผูม้คีวามเครยีดสงู มคีวามวติกกงัวลไปทุกเรือ่ง 
ยอ่มทาํใหข้าดสมาธใินการเรยีน ผลกไ็มแ่ตกต่างจากการทีส่ขุภาพกายไมด่คีอืทาํใหผ้ลการเรยีนไมด่เีชน่เดยีวกนั 
 
 องคป์ระกอบที ่๘ ความสขุ (Happiness) 
                   ชวีติในวยัเรยีนควรเป็นชวีติทีร่า่เรงิสดใส มคีวามสขุ เป็นชวีติทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อตนเองเป็น
สว่นใหญ่ ไมต่อ้งมปีญัหาเรือ่งการอาชพี ปากทอ้ง เจา้นายทีท่าํงาน เพือ่นรว่มงาน งานทีร่บัผดิชอบ การเงนิ 
ปญัหาครอบครวั และเรือ่งอืน่ๆรอบดา้น ดงันัน้ผูเ้รยีนน่าจะดาํรงชวีติในชว่งการเรยีนไดอ้ยา่งมคีวามสขุ ผูเ้รยีนที่
รูส้กึวา่ไมม่คีวามสขุ หรอืสนุกกบัชวีติในวยัเรยีน อาจนําไปสูป่ญัหา การเบื่อหน่ายการเรยีน ไมช่อบสถาบนั ไม่
ชอบเพือ่นในสถาบนั เป็นผลใหไ้มส่าํเรจ็การศกึษาได ้
                   องคป์ระกอบชวีตินกัศกึษา ทัง้ ๘ ประเดน็ ไมว่า่จะเป็น เรือ่งการเงนิ ผูป้กครอง กลุ่มเพือ่น  



๗ 
 

------------------------------------------------------- 
วลัลภา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (๒๕๕๖). เอกสารประกอบการบรรยายพเิศษ เรื่อง อาจารยท่ี์ปรึกษากลัยาณมิตร. กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ 
 
 

สตปิญัญา คณุธรรมจรยิธรรม การใชม้อืสรา้งสรรคง์าน สขุภาพอนามยั และการมคีวามสขุ ยอ่มนําชวีตินกัศกึษา
ไปสูค่วามสาํเรจ็ในการศกึษาระดบัอุดมศกึษาไดโ้ดยมปีญัหาอุปสรรคน้อยทีส่ดุ ดว้ยเหตุน้ี มหาวทิยาลยั 
ทีค่าํนึงถงึความสาํเรจ็ของนกัศกึษาเป็นหลกั ยอ่มตอ้งพยายามหาทางทีจ่ะชว่ยเตมิเตม็ในสว่นทีน่กัศกึษาขาดไป 
เชน่เรือ่งการเงนิ อาจารยท์ีป่รกึษา อาจชว่ยหาขอ้มลูเกีย่วกบัทุนการศกึษาทัง้ในมหาวทิยาลยั หรอืนอก
มหาวทิยาลยั เพือ่ใหน้กัศกึษาสมคัรทุน หรอือาจตรวจสอบกบัฝา่ยกจิการนกัศกึษาเกีย่วกบับรษิทั หา้งรา้น 
หน่วยงานในมหาวทิยาลยั อาจารยท์ีอ่าจมงีานบางชว่ง บางเวลาทีต่อ้งการใหน้กัศกึษาชว่ยงาน ไดส้มคัรงาน 
เพือ่ชว่ยแกป้ญัหาการเงนิของนกัศกึษาได ้องคป์ระกอบอื่นๆกเ็ชน่เดยีวกนั หากมผีูช้ว่ยชีแ้นะ ใหข้อ้มลูความรูแ้ก่
นกัศกึษาได ้กจ็ะชว่ยแกไ้ขปญัหาต่างๆอนัเป็นอุปสรรคต่อความสาํเรจ็ของผูเ้รยีน 
                    การมผีูนํ้าทางใหแ้ก่นกัศกึษา จะชว่ยแกป้ญัหาหนกัใหเ้ป็นเบาได ้นกัศกึษาประสบปญัหาต่างๆ 
บางครัง้ทาํใหต้ดัสนิใจผดิพลาด ดงักรณีตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
                                                 กรณีศึกษา 
 
กรณีแววดาว 
                   แววดาวเรยีนคอ่นขา้งออ่น สาํเรจ็ชัน้มธัยมปลายจากการศกึษานอกระบบโรงเรยีน มาดว้ย
คะแนน 1.0 เวลาเขา้เรยีน เธอพยายามเขา้เรยีนทุกครัง้ แต่ไมส่ามารถตามเพือ่นไดท้นั การทาํงานกลุ่มผลงาน
ของเธอมกัจะไมไ่ดเ้น้ือหาสาระทีด่ ีเพราะเธอหาขอ้มลู และเขยีนรายงานไมเ่ป็นทาํใหเ้พือ่นไมย่อมรบัเพราะกลวั
จะทาํใหก้ลุ่มไดค้ะแนนน้อย ตอนสอบเธอพยายามทีจ่ะลอกเพือ่นและถามเพือ่นตลอดเวลา อาจารยผ์ูคุ้มสอบเหน็
เศษกระดาษเลก็ๆในกล่องดนิสอ จงึกากระดาษสอบวา่เธอทุจรติ การสอบสวนพบวา่เป็นจรงิ เธอได ้F ทุกวชิา 
 
กรณีส่งเสริม 
                     สง่เสรมิเรยีนอยูช่ ัน้ปีที ่๑ เป็นเดก็ขยนัเรยีนมาก เขา้หอ้งเรยีนทุกครัง้ พยายามทาํการบา้นสง่
ทนัเวลา พบอาจารยเ์มือ่มขีอ้สงสยั ความมุง่หวงัในการเรยีน คอื การไดเ้กยีรตนิิยม อยา่งน้อยกต็อ้งอนัดบัสอง 
เพราะพีข่องเขา ๒ คน เรยีนแพทย ์เขาเป็นลกูคนเดยีวของครอบครวัทีเ่รยีนในมหาวทิยาลยัเอกชน ภาค
การศกึษาที ่๑ คะแนนเฉลีย่ได ้๓.๕๐ ภาคการศกึษาที ่๒ เขาพลาดไป ๑ วชิา ได ้คะแนน C ซึง่มผีลจะทาํใหเ้ขา
ไมไ่ดเ้กยีรตนิิยม เขาผดิหวงัมาก วิง่ไปกระโดดตกึชัน้ที ่๗ ลงมาเสยีชวีติ 
 
กรณีปาริตา 
                     ปารติา เป็นเดก็ต่างจงัหวดั พึง่เขา้กรงุเทพฯเป็นครัง้แรก อยูห่อพกัเอกชน ปีน้ีกาํลงัศกึษาอยูช่ ัน้
ปีทีส่อง   เมือ่อยูปี่ทีห่น่ึง ผลการเรยีนอยูใ่นระดบัด ีไดค้ะแนนเฉลีย่ ๓.๐๐  ต่อมาคบเพือ่นทีช่อบเทีย่ว  เริม่มี
เพือ่นต่างเพศคบกนัสนิทมาก ทาํใหไ้มเ่ขา้เรยีนตามตารางเรยีน สนใจการเรยีนน้อยลง ในทีส่ดุผลสอบปลายภาค 
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สอบตก ไป ๔ วชิา คะแนนเฉลีย่ ไดเ้พยีง ๑.๕  เพือ่นชายทีร่กัชอบพอกนักห็ายไป ทาํทา่จะไปมคีนรกัใหม ่ทาํ
ใหเ้ธอผดิหวงั และเสยีใจมาก จงึคดิสัน้กนิยานอนหลบัไป ๑๐๐ เมด็ เสยีชวีติในหอพกั 
 
กรณีปริตว ์
                      ปรติว ์ศกึษาอยูปี่ ๒ ผลการเรยีนในชัน้ปีทีห่น่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง คะแนนเฉลีย่ ๒.๗๕ ตอน
ศกึษาอยูช่ ัน้ปีทีส่อง คบเพือ่นทีช่อบเทีย่วผบักลางคนื เมือ่เทีย่วบ่อยครัง้เขา้ ทาํใหเ้งนิไมพ่อใช ้จงึชวนเพือ่นไป
ปลน้ป ัม๊น้ํามนั จีร้ถแทก็ซี ่ไดเ้งนิมา กพ็ากนัไปเทีย่วเตร ่ดื่มสรุา ไมส่นใจการเรยีน ในทีส่ดุถูกตํารวจจบัได ้
อนาคตจงึหมดสิน้ลง 
 
กรณีเฌอเอม 
                    เฌอเอม เป็นเดก็สาวทีร่ปูรา่ง หน้าตาด ี พึง่มโีอกาสมาอยูก่รงุเทพฯ กาํลงัศกึษาอยูช่ ัน้ปีหน่ึง 
เหน็เพือ่นๆมโีทรศพัทม์อืถอื  มกีระเป๋าหลุยสว์ติตอง และของสวยงามอื่นๆ เกดิความอยากได ้แต่เธอเป็นลกู
ชาวสวน ฐานะไมด่นีกั     ไมอ่าจซือ้ของดงักล่าวได ้บงัเอญิเพือ่นทีม่ขีองมากมายคนหน่ึงมาชกัชวนใหไ้ปทาํงาน
ทีส่บาย ไมต่อ้งลงทุนมาก หากเธออยากไดโ้ทรศพัท ์กระเป๋า รองเทา้ราคาแพง ใหเ้ธอมาทาํงานทีไ่มต่อ้งลงทนุ 
เพยีงแคไ่ปนัง่คุยกบัแขกวนัละ ๒-๓ ชัว่โมง ตอนกลางคนืเทา่นัน้ เฌอเอมคดิหนกัอยูห่ลายวนั แต่ทนความอยาก
ไดข้องไมไ่หว จงึตกลงไปทาํงานกบัเพือ่นคนนัน้ ในทีส่ดุ เธอกก็ลายเป็นมอีาชพีนางทางโทรศพัท ์และปีถดัไป 
เธอตดิโรคเอดส ์เสยีชวีติโดยไมส่าํเรจ็การศกึษา 
 
กรณีนายโก้ 
                นายโกช้อบพนนัฟุตบอลเพราะเคยชนะพนนัมาครัง้หน่ึง ไดเ้งนิมากเป็นหมืน่ทาํใหรู้ส้กึวา่  หากนิ
แบบน้ีงา่ยดไีมต่อ้งลงทุน เหน่ือยยาก นายโกเ้ล่นต่อไปดว้ยความตดิใจ แต่ยิง่เลน่กย็ิง่กลบัเสยีตลอด ยิง่เสยีกย็ิง่
ทุม่มากขึน้ จนตอ้งเอาเงนิคา่หน่วยกติไปใชห้น้ีพนนั ตอ้งยมืเพือ่นรอบตวั แต่กย็งัไมพ่อคา่หน้ีพนนัรว่ม สามแสน
บาท  เจา้หน้ีตามทวงและดกั   ทาํรา้ย ทาํใหต้อ้งหนีสดุชวีติ ไมก่ลา้อยูห่อพกัเดมิ ไมก่ลา้ไปมหาวทิยาลยั ใน
ทีส่ดุกต็อ้งออกจากมหาวทิยาลยัไป 
                 กรณทีีย่กมาเป็นตวัอยา่งดงักลา่ว พบวา่ไมใ่ชเ่รือ่งวชิาการเรือ่งเดยีวทีท่าํใหน้กัศกึษาตอ้งออกจาก
สถาบนัไป ยงัมอีกีหลายประเดน็ทีอ่าจารยท์ีป่รกึษากลัยาณมติร สามารถชว่ยสกดักัน้ปญัหา และชว่ยให้
นกัศกึษาเดนิทางทีถู่ก โดยการคดิวธิกีารทีห่ลากหลาย ในการพบนกัศกึษาในความดแูล ใหค้วามใกลช้ดิ ตดิตาม 
ตรวจสอบ พดูคุยไดเ้หน็หน้า สรา้งความเชื่อมัน่ในตวัอาจารยท์ีป่รกึษากลัยาณมติร และใหน้กัศกึษาเปิดใจกวา้ง
พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงเพือ่ความสาํเรจ็ในการเรยีนและการงานในอนาคต 
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แนวทางการพฒันา 
             เพือ่ชว่ยใหโ้ครงการอาจารยท์ีป่รกึษากลัยาณมติรดาํเนินไปตามเป้าหมาย อาจารยค์วรปฏบิตัดิงัน้ี 
      ๑.  ทาํระเบยีนประวตันิกัศกึษาในความดแูล และชอ่งทางการตดิต่อการตดิต่อสือ่สาร 

๒. วางแผนการพฒันานกัศกึษาอยา่งเป็นระบบตลอดภาค ทัง้การ พดูคุยเป็นกลุ่ม และรายบุคคล  
๓. จดัเวลาเพือ่ไดม้โีอกาสพบนกัศกึษานอกเวลาเรยีน พดูคุย อยา่งเป็นกนัเอง นอกหอ้งเรยีน 
๔.  จดัโปรแกรมการพฒันาเรือ่งการเรยีน บุคลกิภาพ คุณธรรม จรยิธรรม สงัคม อาชพี 

     ๕.  สง่เสรมิกจิกรรมการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน การทอ่งเทีย่ว พพิธิภณัฑ ์สถานประกอบการ และแหล่งเรยีนรู ้
     ๖.  จดักลุ่มเพือ่นชว่ยเพือ่นในเรือ่งต่างๆทัง้ดา้นการเรยีนการปรบัตวั การชว่ยเหลอื 
     ๗.  วเิคราะห ์และตดิตาม นกัศกึษาในความดแูล อยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะเดอืนแรกของการเปิดภาค   
          เรยีน ควรพบทุกสปัดาห ์
     ๘.  ในกรณทีีม่จีาํนวนนกัศกึษาในความดแูลมาก ควรแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยในการพบ ขออาจารยท์ีส่อนวชิา    
          การศกึษาทัว่ไปเป็นอาจารยท์ีป่รกึษารว่ม หรอืหารุน่พีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็เป็นผูช้ว่ยอาจารย ์
          คอยตดิตาม พดูคุย ใหข้อ้มลู ขอ้คดิดีๆ แก่นกัศกึษา 
     ๙.  หาแนวทางชว่ยนกัศกึษากลุ่มเสีย่งโดยเขา้ถงึตวันกัศกึษาไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
     ๑๐. สง่เสรมิใหเ้ขา้รว่ม ชมรม กจิกรรมต่างๆทีจ่ดัขึน้ในมหาวทิยาลยั 
 
แนวปฏิบติัสาํหรบันักศึกษา 
        สาํหรบันกัศกึษา ตอ้งตระหนกัในความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันาคุณภาพ คุณวุฒขิองตนเพือ่อนาคต โดย 
       ๑. จบักลุ่มกบัเพือ่นเพือ่สรา้งทมีพฒันาตนเอง 
      ๒. เขยีนปญัหา ความตอ้งการ และวธิทีีจ่ะบรรลุ 
      ๓. วางเป้าหมายของชวีติในอนาคตใหช้ดัเจน และพยายามพฒันาตนไปสูเ่ป้าหมายนัน้ 
     ๔. วเิคราะหล์กัษณะเดน่ แกล้กัษณะดอ้ยของตนเอง 
     ๕.  พยายามหาประสบการณ์ และมสีว่นรว่มในกจิกรรมตลอดปีการศกึษา 
   
          สรปุไดว้า่ การปรบัเปลีย่นจากชวีตินกัเรยีน มาสูช่วีตินกัศกึษา เป็นชว่งปรบัเปลีย่นทีส่าํคญัยิง่ ดงันัน้ในปี
ทีห่น่ึงของการศกึษาระดบัอุดมศกึษา เป็นปีวกิฤตขิองชวีตินกัศกึษา จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมทีีพ่ึง่ทางกาย 
ทางใจ และทางความคดิ เพือ่แนะแนวทาง วางรากฐานทีถู่กตอ้ง อนัจะนําไปสูค่วามสาํเรจ็ของชวีติอนาคต 
อาจารยท์ีป่รกึษากลัยาณมติร จงึเป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยนกัศกึษาใหพ้น้ภยัพบิตัต่ิางๆ ดว้ยจติอาสา เมตตา
ของอาจารยท์ีป่รกึษาทีไ่ดต้ระหนกัในความสาํคญัของการเปลีย่นผา่นวยั วชิาการ ไปสูค่วามเป็นบณัฑติทีม่ี
คุณภาพเพือ่สงัคมสบืไป 
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