
สรุปการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ชุมชนการปฏิบัติการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณ 
 
ประเด็น / ปัญหาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
    1) ลักษณะการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณเป็นอย่างไร  
    2) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการท างานให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณ และมีแนวทางการให้ค าปรึกษาอย่างไร  
 
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านเว็บบล็อก เพ่ือให้อาจารย์ประจ าและบุคลากร ได้เสนอการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณคริสเตียน โดยเสนอความคิดเห็นทางเว็บไซต์ 
https://cop.theology.ac.th  
 
สรุปผลการด าเนินงาน / กิจกรรมของชุมชนการปฏิบัติ (CoP)   
    1) ประสานงานและด าเนินการเปิดเว็บบล็อก บนเว็บไซต์ https://cop.theology.ac.th  
 

 
ภาพประกอบ 1 : หน้าเว็บบล็อกชุมชนนักปฏิบัติของคณะคริสตศาสนศาสตร์ 

 



 
ภาพประกอบ 2 : หน้าเว็บบล็อกชุมชนนักปฏิบัติของคณะคริสตศาสนศาสตร์ 

 

 
     

 ภาพประกอบ 3 : หน้าเว็บบล็อกชุมชนนักปฏิบัติของคณะคริสตศาสนศาสตร์ (ค าถามที่ 1 ที่ใช้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้) 

       
 
 
 



       

 
      

ภาพประกอบ 4 : หน้าเว็บบล็อกชุมชนนักปฏิบัติของคณะคริสตศาสนศาสตร์ (ค าถามที่ 2 ที่ใช้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้) 

 
     2. ท าการรวบรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือเป็นทรัพยากรในการค้นคว้าให้กับสมาชิก CoP โดยแนะน าและ
ชี้แจงให้กับสมาชิกทราบ เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณ การให้
ค าปรึกษา จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ห้องสมุดดิจิทัลที่ทางคณะคริสตศาสนศาสตร์เป็นสมาชิก วารสารทาง
วิชาการออนไลน์ ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ และเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น (ดูภาพประกอบ 5 – 14) 
 

      
ภาพประกอบ 5 : ตัวอย่างหน้าปกหนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณคริสเตียน  

 
 



 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 : ตัวอย่างการสืบค้นหนังสือในเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะคริสตศาสนศาสตร์ 
        

         

ภาพประกอบ 7 : แสดงผลการสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณคริสเตียน 
(ภาษาอังกฤษ)  

จากในเว็บไซต์ของห้องสมุดคณะคริสตศาสนศาสตร์ พบจ านวน 19 รายการ 
 



 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 : การสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา (ภาษาไทย) ในเว็บไซต์ของห้องสมุด 
คณะคริสตศาสนศาสตร์ พบจ านวน 224 รายการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 : การจัดหมวดหมู่หนังสือที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ บนเว็บไซต์ห้องสมุดคณะคริสตศาสน
ศาสตร์ 

 



 
 

 
 

  ภาพประกอบ 10 : เว็บไซต์ของห้องสมุดดิจิทัลทางด้านคริสตศาสนศาสตร์ ซึ่งสามารถสืบค้นหนังสือและ                     
  เอกสารอื่น ๆ (ภาษาอังกฤษ) ทางด้านการให้ค าปรึกษา ที่นอกเหนือจากทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด                     
  คณะคริสตศาสนศาสตร์ 

  

 
 

ภาพประกอบ 11 : เว็บไซต์สมาคมการให้ค าปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย (CCAT)  
 



 
      และนอกจากนี้ สามาชิก CoP ยังสามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการจากระบบฐานข้อมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thai 
Journals Online : ThaiJo) ในทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ /เทคโลโลยี และมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยในภาพประกอบที่ 12-13 แสดงหลักฐานของผลการสืบค้นจากค าส าคัญ คือ การให้ค าปรึกษา
และชีวิตจิตวิญญาณ 
 

 
ภาพประกอบ 12 : แสดงผลการสืบค้นจากค าส าคัญ (Key Words) “การให้ค าปรึกษา” ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online : ThaiJO) พบจ านวน 1,781 รายการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 : แสดงผลการสืบค้นจากค าส าคัญ (Key Words) “ชีวิตจิตวิญญาณ” ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online : ThaiJO) พบจ านวน 491 รายการ 

 
 



 
 
         3. ชี้แจงอาจารย์ประจ าคณะวิชา และบุคลาการที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาชีวิตจิตวิญญาณ 
คริสเตียน ที่เป็นสมาชิกของ CoP เรื่องการเปิดบัญชีเว็บบล็อกเพ่ือเข้ามาแสดงความคิดเห็น ท าการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีรายชื่อสมาชิก ดังต่อไปนี้  

1)  อาจารย์ ดร.วันดี  วจนะถาวรชัย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
2) อาจารย์ ดร.วิริยะ  ทิพยวรการกูร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3) อาจารย์ ดร.ยังซัน ชิน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4) อาจารย์เนติ  คู่โชติกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
5) อาจารย์ ดร.ทิวาพร ราชรักษ์                   อาจารย์ประจ า 
6) อาจารย์ ดร.ยุทธภัณฑ์  พินิจ   อาจารย์ประจ า 
7) 
8)  
9) 

อาจารย์สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริ  
อาจารย์ ดร.อิกมัน คิม 
อาจารย์สาณุรักษ์ ฟ่องวาริน 

อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ า 
อาจารย์พิเศษ 

10) อาจารย์จุฑารัตน์ เรืองทอง                           บุคลากรสนับสนุน 
11) อาจารย์สิทธิชัย จ าลองเดช บุคลากรสนับสนุน 
12) นางสาวอุไรวรรณ แสงวงศ์ บุคลากรสนับสนุน 

 

 
 

ภาพประกอบ 12 : ชี้แจงให้กับสมาชิก CoP ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  



แนวปฏิบัติ / คู่มือการปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     ในเดือนตุลาคม 2564 ได้มีการจัดเตรียมทรัพยากรสารนิเทศสนับสนุนการให้ค าปรึกษา เปิดเว็บบล็อกและ
ติดต่อประสานงาน ชี้แจงให้กับอาจารย์ประจ า ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สมาชิก CoP แสดง
ความคิดเห็นและผู้ประมวลความรู้จะได้ด าเนินการจัดประเภทความเห็นของสมาชิก CoP ในเดือนพฤศจิกายน 
2564 ต่อไป 
 


