
จุดประสงค์การฝึกปฏิบัติงาน 
1.เสริมสร้างทกัษะ ประสบการณ์และพฒันาศกัยภาพในสนามการท างานจริงของนกัศึกษา โดยให้ 

นกัศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม มีการเรียนรู้ มีประสบการณ์ และทกัษะกบัพนัธกิจท่ี
หลากหลาย  เขา้ใจปัญหาต่างๆ และเรียนรู้วธีิแกไ้ขปัญหาจากสนามจริง เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆในตวันกัศึกษาให้
เป็นความสามารถและเกิดทกัษะ ความช านาญจากการฝึกหดัใชค้วามสามารถดงักล่าว 

2.เพื่อกระตุน้และหนุนเสริมใหน้กัศึกษาถอดประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกหดัใหเ้กิดการเรียนรู้ 
บทเรียน  และตกผลึกเป็นองคค์วามรู้ 
 3.เพื่อเป็นการน าผลการสะทอ้นการฝึกปฏิบติังานไปวางแผน และก าหนดทิศทางการจดัการศึกษาภาคสนาม
ต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประสบการณ์ในการท างานของนกัศึกษา 
การน าเสนอการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา วนัที ่30 สิงหาคม 2556 
ช่วงที ่1  สะท้อนการฝึกงาน (รวม) ใช้เวลา 5-7 นาท ี เวลา 08.30 – 12.00 น. 

เนน้สถานฝึกปฏิบติังานท่ีเป็นโรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงาน และองคก์รคริสเตียน  นกัศึกษาตอ้งเตรียมดงัน้ี 
1.นกัศึกษาสรุปงานหรือส่ิงท่ีนกัศึกษาไดรั้บการมอบหมายใหป้ฏิบติัวา่มีอะไรบา้ง และท าอยา่งไร 
2.สรุปผลส่ิงท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติังาน 
3. ถาม – ตอบ 

ช่วงที ่2  สะท้อนการฝึกงาน (แบ่งกลุ่ม) ใช้เวลา 7-10 นาท ี เวลา 13.00 – 15.00 น. 
 เนน้สถานฝึกปฏิบติังานท่ีเป็นคริสตจกัร มีการแบ่งกลุ่มเพื่อน าเสนอผลการฝึกปฏิบติังาน โดยแบ่งนกัศึกษา 
และคณาจารยผ์ูป้ระเมินเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี  

กลุ่มที ่1  ศาสนาจารยสุ์รศกัด์ิ  กิติเรืองแสง 
กลุ่มที ่2  พญ. ดร. วิจิตรา  อคัรพิชญธร 
กลุ่มที ่3  ศาสนาจารยย์ทุธภณัฑ ์ พินิจ 
กลุ่มที ่4  ครูศาสนาเนติ  คู่โชติกุล 
กลุ่มที ่5  ผป.ชยัชาญ  อจัฉรารัตนโสภณ 

นกัศึกษาตอ้งเตรียมดงัน้ี 
1.นกัศึกษาสรุปงานหรือส่ิงท่ีนกัศึกษาไดรั้บการมอบหมายใหป้ฏิบติัวา่มีอะไรบา้ง และท าอยา่งไร 
2.สรุปผลส่ิงท่ีไดรั้บจากการฝึกปฏิบติังาน 
3. ถาม – ตอบ 

 
 



เกณฑ์การประเมินการฝึกปฏิบัตงิาน ภาคเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 

วนัที่  30  สิงหาคม  2556 
 
ช่ือ – สกุลนักศึกษา …………………………………………………………….… ระดับปริญญาตรีช้ันปีที ่…… 
ช่ือ – สกุลนักศึกษา ……………………………………………………………… ระดับปริญญาตรีช้ันปีที ่…… 
สถานทีฝึ่กปฏิบัติงาน (คจ./ ศธ./ หน่วยงาน) ………………………………………… สังกดั ………………… 
 

ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดับการประเมิน 

ดมีาก 
5 

ด ี
4 

พอใช้ 
3 

ควรปรับปรุง 
2 

ต้องปรับปรุง 
1 

1. ข้อมูล/ เนือ้หา 

    1.1 ความชดัเจน ถูกตอ้งขอ้มูล/ เน้ือหาท่ีน าเสนอ       

    1.2 ระดบัความลึกของขอ้มูล/ เน้ือหาท่ีน าเสนอ      

    1.3 ความแปลกใหม่ของขอ้มูล/ เน้ือหาท่ีน าเสนอ      

2. ทกัษะ 

    2.1 รูปแบบการน าเสนอ      

    2.2 ความชดัเจน ดา้นการส่ือสารท่ีน าเสนอ      

    2.3 บุคลิกภาพ ขณะน าเสนอผลงาน      

    2.4 การตอบสนองต่อการซกัถาม      

3. การจัดสรรเวลาในการน าเสนอ      

 

ข้อเสนอแนะ :   
1.  …………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  …………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  …………………………………………………………………………………………………………….. 
4.  …………………………………………………………………………………………………………….. 
5.  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 



รายช่ือกลุ่มนักศึกษาน าเสนอผลการปฏบัิติวชิาชีพ ภาคการศึกษาที ่1/2556 
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

วนัที ่30 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
กลุ่มที ่1 
ศจ.สุรศักดิ ์

(ห้องประชุม 2) 

กลุ่มที ่2 
พญ.ดร. วจิิตรา 
(ห้อง 101) 

กลุ่มที ่3 
ศจ.ยุทธภณัฑ์ 
(ห้อง 102) 

กลุ่มที ่4 
คศ.เนติ 

(ห้อง 201) 

กลุ่มที ่5 
ผป.ชัยชาญ 
(ห้อง 301) 

นางสาวแสงหลา้ แซ่จาง (3) 
นางสาวลลิตา  บุญแดง (3) 
คจ.ศรีบานเยน็ (ภาคท่ี 15) 

นางสาวตะวนั  ยา่วงศไ์กรสร (3) 
นางสาวนกดาว เยซอกุ (3) 
คจ.สันติสุขกระบ่ี (ภาคท่ี 17) 

นางสาวปรียาวรรณ พะพู่ (3) 
คจ.พระประแดง (ภาคท่ี 7) 

นางสาวสุนิสา เชอก๋อง (3) 
คจ.วฒันา (ภาคท่ี 6) 

นายจีรพงษ ์ ศกัด์ิด ารงศรี (3) 
ศธ.ธารชีวติ (ภาคท่ี 7) 

นายสมศกัด์ิ  กาทู (3) 
คจ.หนองกร่าง (ภาคท่ี 11) 

นายสมคิด เปียงแล (3) 
ศูนยอ์าข่า (ภาคท่ี 7) 

นายวนัชยั  ธเนศธนพงศ ์(3) 
คจ.ร่มเยน็ (สหกิจ) 

นายรัฐพงษ ์ สุราษฏร์ขวญั  (3) 
นางสาวศิริพร  แซ่วะ (2) 
คจ.นาเกลือ (ภาคท่ี 7) 

นายปรัชญา เอกาววิฒัน์ (3) 
คจ.ไตรสภาวคาม (ภาคท่ี 14) 

นายสรรเสริญ จิรัฐติกาลชยั (3) 
คจ.เบธเอลกรุงเทพฯ (ภาคท่ี 12) 

นายศุภวฒัน์  วนันา (3) 
จุดประกาศทุ่งลุยลาย (ภาคท่ี 7) 

นางสาวนิภาพร วุ่นยรรยง (4) 
คจ.ประชาอุทิศ (ภาคท่ี 6) 

นางสาวศิริขวญั สาระค า  (4) 
คจ.แสงอุบล (ภาคท่ี 12) 

นายเกรียงศกัด์ิ จะทอ  (4) 
คจ.ฉะเชิงเทราแบพ๊ติส 

(สหแบพ๊ติส) 
นายเอกชยั จะอือ (4) 

คจ.สันติสุขรังสิต (ภาคท่ี 7) 
นายพนิตชยั ศรีชมใจ (4) 
คจ.บางบวัทอง (ภาคท่ี 7) 

นายสกนธ์ เครือแกว้ (4) 
ศธ.รุ้งเพชร (ภาคท่ี 6) 

นายวิทยา ดีหน่อโพ  (4) 
คจ.ราม 2 (ภาคท่ี 7) 

นายสันติ แซ่วะ (4) 
คจ.ซีโอน (ภาคท่ี 7) 

นายอภิวฒัน์ ค  ามูลเมือง (4) 
นางสาวพิมชนก จาก่อ (2) 
นางสาวอริศรา  ศฤงคาร (2) 

คจ.ศรีนคร (ภาคท่ี 7) 

นายอมรศกัด์ิ จะมู (4) 
นางสาวพรพิมล  โชคสุขเสียงวิเวก (2) 

คจ.สัจจธรรม (ภาคท่ี 7) 

นางสาวเกศรินทร์  ขวญัเมือง (2) 
นางสาวแสงดาว  จะแอ  (2) 

คจ.ตาคลี (ภาคท่ี 7) 

นางสาวตนัหยง  สวยกลาง (2) 
คจ.สะพานเหลืองบวัลาย (ภาคท่ี 7) 

นางสาวธนาภรณ์  พนัธกิจไพบูลย ์(2) 
ศธ.ร่มเกลา้ (ภาคท่ี 7) 

นางสาวมะลิวลัย ์ ค  าพุด  (2) 
คจ.สาธร (ภาคท่ี 7) 

นางสาวมณิสรา  มาเยอะ (2) 
นางสาวรัชญาดา  จูเปาะ (2) 

คจ.เสิงสาง (ภาคท่ี 7) 

นางสาววมิลรัตน์  จะหยอ่  (2) 
คจ.ไคร์สเชิร์บา้นฉาง (สหกิจ) 

นางสาวรวีภา  อา้ยเยอ (2) 
คจ.จีนนครปฐม (ภาคท่ี 11) 

นางสาวสิริลกัษณ์  ด ารงวจนะศกัด์ิ (2) 

ศธ. คลองเตย -พระราม 4 (ภาคท่ี 7) 

นางสาวหม่ีชู  มาเยอะ (2) 
ศธ.แสงสจัธรรม (ภาคท่ี 12) 

นายกนกพล  จะแสง (2) 
คจ.เบธเอลโคราช (สหกิจ) 

นายจกัรกฤษณ์  เมืองการ (2) 
แสงพระคุณ (ภาคท่ี 12) 

นายกอบบุญ  ศิริวนั (2) 
คจ.ราชบุรี (ภาคท่ี 8) 

นายจะหา  ณ หนองผ า (2) 
คจ.ล าลูกกา (สหกิจ) 

นายชาลี  ณ หนองผ า (2) 
ศธ.พฒันาการแสมสาร (ภาคท่ี 7) 

นายธนอรรถ  ไกรโหล (2) 
คจ.ปราการรวมใจ (ภาคท่ี 6) 

นายบรรพสิทธ์ิ  บวัเยน็ (2) 
คจ.พฒันาการ (ภาคท่ี 7) 

นายวรากร  เถาวลัยา  (2) 
คจ.ไมตรีจิตบางพลี (ภาคท่ี 12) 

นายพุฒิ  จะทอ (2) 
ศธ.ป้อมพระจุล (ภาคท่ี 7) 

นายสิทธิชยั  แซ่ป๋า (2) 
คจ.ท่ีสอง สามยา่น (ภาคท่ี 6) 

นายสมศกัด์ิ  บุญเลิศ (2) 
คจ.ไคร์สเชิร์กรุงเทพฯ (สหกิจ) 

นายสมคิด  ไทรสงัขพรด ารง (2) 
คจ.บา้นดอน (ภาคท่ี 8) 

นายอริสมนัต ์ พนสัพนาไพร (2) 
คจ.คลองเตย-สุขมุวทิ 93(ภาคท่ี 7) 

นายอษัฏายธุ  ส่องสวา่งไพบูลย ์(2) 
แจง้กิตติคุณ (ภาคท่ี 7) 

   
นายฐิติ  พมิพท่์าโพธ์ิ (2) 
คจ.มุมพระพร (ภาคท่ี 7) 

 

 



รายช่ือกลุ่มนักศึกษาน าเสนอผลการปฏบัิติวชิาชีพ ภาคการศึกษาที ่1/2556 
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 

วนัที ่30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
 

ล าดับ รายช่ือผู้น าเสนอ สถานที่ อาจารย์ผู้ประเมิน 

1 
นางสาวโยสิยาห์ สุตะวงษ ์(4) 
นางสาวบงกช  ทุ่มโมง  (4) 

โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั (CCT) กลุ่ม 1   

2 นายเกียรติศกัด์ิ วงศสุ์ริยา (4) โรงเรียนสุริยวงศ ์ (CCT) กลุ่ม 2 
3 นายฑณัธกร ตาจุมปา (4) โรงเรียนเชียงรายวทิยา (CCT) กลุ่ม 1   

4 
นายธนภพ เหลาเพง็ (4) 
นายชยัยทุธ  ราชภกัดี (4) 

โรงเรียนสหบ ารุงวทิยา (CCT) กลุ่ม 2 

5 
นายศราวฒิุ เหล่าจัน่ (4) 
นายทนัพงษ ์ชยัชนะ (3) 

โรงเรียนสามมุกคริสเตียน (ภาคท่ี 12) กลุ่ม 1   

6 นายอรรถพล บุญน่วม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั (CCT) กลุ่ม 2 

7 
นายอิสยาห์ ปัญญาสิทธ์ิ (4) 
นายนฤพนธ์  กลา้ดี (3) 

โรงเรียนอรุณประดิษฐ (CCT) กลุ่ม 1   

8 นายมรกต หนูนอ้ย (3) โรงเรียนผดุงราษฎร์ (CCT) กลุ่ม 2 
9 นางสาวขนิษฐา หม่ืนสุตรา (3) โรงเรียนสจัจพิทยา (ภาคท่ี 7) กลุ่ม 1   

10 
นายวสนัต ์มะกะตา (4) 
นายพีรศกัด์ิ ตั้งสุขสนัต ์(3) 

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (สหกิจ) กลุ่ม 2 

11 นางสาวอจัฉรา  พราหมเพท (3) โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (CCT) กลุ่ม 1   
12 นายธนา  แกว้กาสี (3) หน่วยงานเผยแพร่ สภาคริสตจกัรในประเทศไทย กลุ่ม 2 

13 
นางสาวศิริพร  จะด่ี 
นางสาวสมฤดี  แซ่วา่ง (2) 

พนัธกิจเอดส์ สภาคริสตจกัรในประเทศไทย กลุ่ม 1   

 นางสาวชิดกมล ทพัธานี (3) หน่วยงานอนุชน สภาคริสตจกัรในประเทศไทย กลุ่ม 2 
 

รายช่ืออาจารย์ผู้ประเมิน 
กลุ่ม 1  (1) ศาสนาจารย ์ดร.สุรศกัด์ิ   กิติเรืองแสง  (2) ศาสนาจารย ์ดร. ยงัซนั  ชิน  (3) พญ.ดร. วิจิตรา    อคัรพิชญธร   
  (4) ศาสนาจารยน์นัทิยา  เพช็รเกต  (5) ครูศาสนาเนติ   คู่โชติกลุ 
กลุ่ม 2   (1) ครูศาสนา ดร.วารุนาฎ  เช้ือหน่าย   (2) ศาสนาจารยย์ทุธภณัฑ ์  พินิจ   (3) ครูศาสนาทศันา เริงสนัต์ิอาจิณ   
 (4) ผป.ชยัชาญ อจัฉรารัตนโสภณ  (5) ครูศาสนาเด่น  วิจกัษณ์โยธิน 


