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ค าน า 
 
 ภาคสนามศึกษา ถือเป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาและคน้พบศกัยภาพ  อีกทั้งเป็นการเปิด

โอกาสใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ตรงในการปฏิบติังานในแหล่งฝึกปฏิบติังานจริง จึงเป็นการพฒันาคุณภาพ

ของนกัศึกษาตามความตอ้งการของคริสตจกัร หน่วยงาน และองคก์ารของคริสเตียน  

 ภาคสนามศึกษาถือวา่เป็นความร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัฯกบัแหล่งฝึกปฏิบติังานเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้

ปฏิบติังานในสนามจริงตามแหล่งฝึกปฏิบติังานและในขอบข่ายท่ีแตกต่างกนัตามรายวิชาการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ

แต่ละชั้นปี ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งไดรั้บการเตรียมความพร้อมทั้งดา้นชีวติฝ่ายจิตวิญญาณ (การบ่มเพาะชีวติและความ

เช่ือศรัทธาในชุมชน สถาบนัฯ)  วชิาการ (การศึกษาเรียนรู้ในหอ้งเรียน) และสนามศึกษา (การฝึกหดัปฏิบติัและ

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม) โดยมีกระบวนการในการฝึกปฏิบติังานอยา่ง

เป็นขั้นตอน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ และมีการประเมินผลการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพ ทกัษะ และกรอบ

ความคิดในการน าไปสู่การปฏิบติังานท่ีดีไดใ้นอนาคต 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 สนามศึกษา (Field Education) คือระบบการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดไ้ปปฏิบติังานจริงใน

แหล่งฝึกปฏิบติังาน โดยขอบข่ายการเรียนรู้และปฏิบติัตามรายวชิาการฝึกปฏิบติัในแต่ละรายวชิาตาม
หลกัสูตรของสถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ โดยสนามศึกษาตั้งอยูบ่นรากฐานความเช่ือและปรัชญา
ของสถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์คือ “ศาสนศาสตร์ศึกษาเพื่อคริสตจกัร” เพราะไม่มีคริสตจกัรก็ยอ่ม
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีศาสนศาสตร์ศึกษา เพื่อใหศ้าสนศาสตร์ศึกษาในสถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์สัมฤทธ์ิ
ผลทางการศึกษา จึงมีแนวทางการเตรียมนกัศึกษาท่ีจะออกไปรับใชใ้นคริสตจกัรและ หน่วยงาน สถาบนั 
คริสเตียน 3 ดา้น  ซ่ึงประกอบดว้ย ชีวติฝ่ายจิตวญิญาณ (การบ่มเพาะชีวติและความเช่ือศรัทธาในชุมชน 
สถาบนัฯ)  วชิาการ (การศึกษาเรียนรู้ในหอ้งเรียน) และสนามศึกษา (การฝึกหดัปฏิบติัและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม)  

การฝึกปฏิบติัในสนามศึกษา หรือ  Field Education มุ่งเนน้ท่ีการเรียนรู้และพฒันาทกัษะของ
นกัศึกษา มากกวา่ “ความส าเร็จในงานท่ีฝึก” (Field work) หมายความวา่ การศึกษา การเรียนรู้ และการเพิ่ม
ทกัษะผา่นการช้ีแนะจาก “ผูนิ้เทศงาน” เป็นหวัใจ และ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิง่  

คริสตศ์าสนศาสตร์ศึกษาจะสัมฤทธ์ิผลไดก้็ต่อเม่ือนกัศึกษาไดล้งมือปฏิบติัจริงในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จาก
หอ้งเรียน ภายใตก้ารแนะน าและการเสริมหนุนจาก “ผูนิ้เทศงาน” ในพื้นท่ีแหล่งฝึกปฏิบติังานตามรายวชิา  
และจากการใหก้ารปรึกษา และ การสอนงานจาก “อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา” โดยทุกฝ่ายด าเนินการอยา่ง
สอดประสานกนั และมีขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเตรียมพร้อมนกัศึกษาก่อนฝึก
ปฏิบติังาน ช่วงระหวา่งการฝึกปฏิบติังาน และช่วงเสร็จส้ินจากการฝึกปฏิบติังาน 
 ทั้งน้ี นกัศึกษาอาจคน้พบตนเองเก่ียวกบัศกัยภาพในการเป็นศิษยาภิบาล อนุศาสก ผูป้ระกาศพระ
กิตติคุณหรืออ่ืนๆ ตลอดจนถึงพรสวรรคใ์นตนเอง(ของประทาน) และเพื่อพฒันาทกัษะเหล่านั้นใหเ้กิด
ประสบการณ์ท่ีน าไปสู่การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพได ้
วตัถุประสงค์ 
1. เสริมสร้างทกัษะ ประสบการณ์และพฒันาศกัยภาพในสนามการท างานจริงของนกัศึกษา โดยให้
นกัศึกษามีโอกาสฝึกปฏิบติังานในแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม มีการเรียนรู้ มีประสบการณ์ และทกัษะกบั
พนัธกิจท่ีหลากหลาย  เขา้ใจปัญหาต่างๆ และเรียนรู้วธีิแกไ้ขปัญหาจากสนามจริง เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น
ต่างๆในตวันกัศึกษาใหเ้ป็นความสามารถและเกิดทกัษะ ความช านาญจากการฝึกหดัใชค้วามสามารถ
ดงักล่าว 
2. เพื่อกระตุน้และหนุนเสริมให้นกัศึกษาถอดประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการฝึกหดัใหเ้กิดการเรียนรู้บทเรียน  
และตกผลึกเป็นองคค์วามรู้ 



นิยำมศัพท์ 
 “สถาบนัฯ” หมายถึง สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
 “สนามศึกษา” หมายถึง  การศึกษาผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริงในทกัษะด้านต่างๆ ตามแหล่งฝึก
ปฏิบติัรายวชิาของสถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ 
 “แหล่งฝึกปฏิบติังาน” หมายถึง พื้นท่ีฝึกปฏิบติังานของนกัศึกษาตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร   โดยมี
แหล่งฝึกปฏิบติังานหลกัของนกัศึกษาหลกัสูตรเทววทิยาท่ีส าคญัดงัน้ีคือ  คริสตจกัร  ศาลาธรรม จุดประกาศ
โรงเรียน   โรงพยาบาล   และ หน่วยงานคริสเตียน 
 “การฝึกปฏิบติังาน” หมายถึง  การฝึกปฏิบติัตามความรู้รายวชิาท่ีก าหนดตามหลกัสูตร   เพื่อสร้าง
เสริมใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะ ความสามารถ   ความช านาญ  และประสบการณ์ตรง   โดยนกัศึกษาจะฝึกปฏิบติั
ในพื้นท่ีแหล่งฝึกปฏิบติัตามท่ีสถาบนัฯก าหนด 
 “อาจารยนิ์เทศก์” หมายถึง อาจารยป์ระจ าในสาขาวิชาเทววิทยาของสถาบนักรุงเทพคริสตศาสน
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัคริสเตียน  ท่ีไดรั้บการมอบหมายจากสถาบนัฯเพื่อดูแล ใหค้  าปรึกษา ประสานงาน และ
ประเมินผลการปฏิบติังานนกัศึกษา ไดแ้ก่ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อาจารยป์ระจ าสถาบนัฯ  

“อาจารยพ์ี่เล้ียง” หมายถึง  ผูท่ี้มีความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  และประสบการณ์ในสายงานพนัธ
กิจคริสตจกัรดา้นนั้นๆ   ท าหนา้ท่ีเป็นผูดู้แล  สอนงาน  และจดัการกระบวนการฝึกปฏิบติังานในสนามของ
แหล่งปฏิบติังานนั้นๆ   โดยเป็นผูท่ี้ได้รับการคดัเลือกและแต่งตั้งจากแหล่งฝึกปฏิบติังานร่วมกบัสถาบนั
กรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์  มหาวทิยาคริสเตียน 
  “การลางาน” หมายความว่า การหยุดปฏิบติังานในสนามศึกษาชัว่คราว ซ่ึงนักศึกษาตอ้งท าตาม
ระเบียบของสถาบนัฯ วา่ดว้ยการลางานภายในเวลาท่ีก าหนด 

 
 รำยวชิำฝึกปฎบิัติวชิำชีพ   ประกอบดว้ย 

  
1.TFIE3369   ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 1 

   จ านวนหน่วยกิต 3(0-18-0) หน่วยกิต 
2.TFIE3370   ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 2 
  จ านวนหน่วยกิต 3(0-18-0) หน่วยกิต  
3.TTHE3347   การฝึกปฏิบติัการดา้นการสอนความรู้พระคมัภีร์ 2 (Teaching Internship II) 

   จ านวนหน่วยกิต 2(0-12-0) หน่วยกิต 
 4.TTHE3349   การฝึกปฏิบติัการอภิบาลศิษย ์2 (Pastoral Internship II)                             

จ  านวนหน่วยกิต 1(0-6-0) หน่วยกิต 
 
 



วนัเวลำในกำรฝึกปฏิบัติงำน 
 
ปริญญาตรี 
/ชั้นปี 

ภาคฤดูร้อน 
 

ระยะเวลา  
   

หมายเหตุ  

ปีท่ี 2 รายวชิาฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 1  เดือน มิ.ย.-ก.ค.   
ปีท่ี 3 รายวชิาฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 2  เดือน มิ.ย.-ก.ค.   
ปีท่ี 4 รายวชิาการฝึกปฏิบติัการดา้นการสอนความรู้

พระคมัภีร์ 2   และรายวชิาการฝึกปฏิบติั    
การอภิบาลศิษย ์2  

 เดือน มิ.ย.-ก.ค.   

 
แหล่งสนำมศึกษำ 
 ลกัษณะของแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
1. มีความพร้อมและร่วมมือกบัสถาบนัในการฝึกฝนนกัศึกษา 
2. มีการแต่งตั้งอาจารยพ์ี่เล้ียงการฝึกปฏิบติังานท่ีชดัเจน สามารถสอนและประเมินผลได้ 
3. มีการท าพนัธกิจตามลกัษณะขอบข่ายของรายวชิาท่ีนกัศึกษาเรียน เช่น  

3.1 คริสตจกัรท่ีด าเนินการประกาศพระกิตติคุณอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการ
ประกาศส่วนตวั กลุ่มบุคคล ในชุมชน และส่ือต่างๆ เช่น ส่ือวทิย ุกีฬา ดนตรี ชุมชน เป็นตน้   เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบติังานส าหรับนกัศึกษา ปีท่ี 2 

3.2 โรงเรียน โรงพยาบาล หน่วยงาน และองคก์ารคริสเตียนท่ีด าเนินพนัธกิจคริสเตียนอยา่งเด่นชดัและ
มีประสิทธิภาพ   เป็นแหล่งฝึกปฏิบติังานส าหรับนกัศึกษาปีท่ี 3-4 

3.3 คริสตจกัรท่ีมีความเด่นชดัและมีประสิทธิภาพในดา้นการอภิบาลศิษย ์และการสอนพระคมัภีร์ (งา
นคริสเตียนศึกษา) เป็นแหล่งฝึกปฏิบติังานส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3-4  
4. ใหโ้อกาสแก่นกัศึกษาในการเรียนรู้การปฏิบติัพนัธกิจตามขอบข่ายรายวชิา ผา่นกระบวนการติดตาม
อยา่งใกลชิ้ดของอาจารยพ์ี่เล้ียงการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 
 
สถำนทีท่ี่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงำน 
1. คริสตจกัรท่ีมีความเด่นชดัและมีประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนพนัธกิจดา้นพนัธกิจดา้นการประกาศ    
พระกิตติคุณของพระเจา้ ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1.1 พนัธกิจการประกาศพระกิตติคุณดา้นส่ือวทิยชุุมชน 
1.2 พนัธกิจการประกาศพระกิตติคุณดา้นกีฬา  
1.3 พนัธกิจการประกาศพระกิตติคุณดา้นดนตรี   
1.4 พนัธกิจการประกาศพระกิตติคุณดา้นการเป็นพยานส่วนตวัและกลุ่มบุคคล  



2. คริสตจกัรพนัธกิจการอภิบาลศิษย ์
3. คริสตจกัรพนัธกิจการสอนพระคมัภีร์ 
4. โรงเรียนในเครือสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีด าเนินพนัธกิจคริสเตียนอยา่งเด่นชดัและมี
ประสิทธิภาพ   
5. โรงพยาบาลในเครือสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีด าเนินพนัธกิจคริสเตียนอยา่งเด่นชดัและมี
ประสิทธิภาพ   

  
กำรเลอืกสรรแหล่งฝึกปฏิบัติงำน 
1. คณะกรรมการสนามศึกษาคดัเลือกแหล่งฝึกปฏิบติังานตามความเหมาะสม 
2. สถาบนัฯติดต่อประสานงานกบัแหล่งฝึกปฏิบติังานเพื่อด าเนินการ 
3. จดัการปฐมนิเทศ  และสัมมนาเชิงปฏิบติัการ   การเป็น “อาจารยพ์ี่เล้ียง”  และ การประเมินผลการฝึก
ปฏิบติังานในแหล่งฝึกปฏิบติังานทุกแห่ง 
4. สถาบนัฯส่งหนงัสือ และรายละเอียดการฝึกปฎิบติังาน พร้อมแบบฟอร์มการประเมินผลใหแ้หล่งฝึก
ปฏิบติังานภาคสนาม 
 
 ประโยชน์ทีนั่กศึกษำจะได้รับ 
1. นกัศึกษาจะมีโอกาสฝึกหดัส่ิงท่ีเรียนรู้จากห้องเรียนในแหล่งฝึกงาน   ตามหลกัสูตรท่ีก าหนด 
2. นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้ถึงทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น และ การท างานร่วมกนัเป็นทีม 
3. นกัศึกษาจะไดรั้บการฝึกหดัและพฒันาศกัยภาพใหเ้ป็นความสามารถ  จนมีทกัษะและความช านาญใน
งานพนัธกิจดา้นต่างๆของคริสตจกัรตามหลกัสูตร 
4. นกัศึกษาจะไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ท่ีมีโอกาสปฏิบติัจริงในแหล่งฝึกปฏิบติังาน 
5. เป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพการท างานและมีโอกาสไดรั้บคดัเลือกเขา้ท างานจากแหล่งปฏิบติังานภาคสนาม
มากกวา่ผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์ท างานมาก่อน 
 
ประโยชน์ทีส่ถำบันฯจะได้รับ 
1. เกิดความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด และ ความร่วมมือกนัและกนัระหวา่งสถาบนัฯกบัคริสตจกัร  หน่วยงานและ
สถาบนัคริสเตียน 
2. สถาบนัฯไดข้อ้มูลความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในดา้นชีวิตและการท าพนัธกิจคริสตจกัร  การท าพนัธกิจใน
หน่วยงาน และ สถาบนัคริสเตียน 
3. สถาบนัฯสามารถน าเอาขอ้มูล ความรู้ บทเรียนท่ีเป็นปัจจุบนัใชใ้นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหเ้ท่า
ทนัเปล่ียนแปลงของสังคม  คริสตจกัร และหน่วยงานสถาบนัคริสเตียน 



4. สามารถน าเอาขอ้มูล ความรู้ บทเรียนท่ีเป็นปัจจุบนัใชใ้นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรใหเ้ท่าทนั
เปล่ียนแปลงของสังคม  คริสตจกัร และหน่วยงานสถาบนัคริสเตียน 
 
ประโยชน์ทีแ่หล่งฝึกปฏิบัติงำนภำคสนำมจะได้รับ 
1. แหล่งฝึกงานมีโอกาสและส่วนร่วมในการพฒันาเสริมสร้างผูรั้บใชท่ี้ท างานในคริสตจกัร  หน่วยงาน 
และสถาบนัคริสเตียน 
2. มีโอกาสท่ีจะรู้จกันกัศึกษาและมีโอกาสท่ีจะคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีความสามารถและท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพเขา้ร่วมท างานพนัธกิจในคริสตจกัร หน่วยงาน หรือในสถาบนัของตน 
3. คริสตจกัรมีโอกาสพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพชีวติและการท าพนัธกิจในคริสตจกัรของตน ผา่น
การใหก้ารปรึกษา และการแนะน าจากคณะจารยส์ถาบนัฯท่ีมาเป็นอาจารยนิ์เทศสนามศึกษาในคริสตจกัร
ของตน 
 
 กำรลำงำน 
1. นกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบติังานด้วยความซ่ือสัตย ์ขยนั และ
ความตั้งใจ  
2. การลางานมีดว้ยกนั 2 กรณี คือ การลาป่วย และการลากิจ 
3. การลาป่วย หมายถึง การหยุดปฏิบติังานในการฝึกทกัษะชัว่คราวเน่ืองจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย 
หรืออุบติัเหตุทางร่างกายจนกระทัง่ไม่สามารถปฏิบติังานได้ตามปกติ หรืออาการป่วยอย่างรุนแรง หรือ
อาการป่วยท่ีเห็นไดช้ัดเจนว่านักศึกษาไม่สามารถปฏิบติังานท่ีได้รับมอบหมายจากอาจารยพ์ี่เล้ียงการฝึก
ทกัษะได ้ซ่ึงอาจารยนิ์เทศกเ์ห็นสมควรใหล้าป่วยแลว้ 
4. การลากิจ หมายถึง การหยุดปฏิบติังานในการฝึกทกัษะเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงอาจารยนิ์เทศก์
เห็นสมควรใหล้ากิจเป็นกรณีๆไป 
5. การลางานมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือไดป้ฏิบติัตามระเบียบของสถาบนัฯเท่านั้น คือ นกัศึกษาตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา จากนั้นให้นกัศึกษากรอกแบบฟอร์มการลางาน พร้อมเหตุผล และตอ้งมีการ
ลงลายมือช่ืออาจารยทุ์กคร้ัง  
6. การไม่ลางาน การลางานโดยไม่มีเหตุอนัสมควร การทิ้งงาน หรือ การลางานท่ีไม่สมบูรณ์ซ่ึงอาจารย์
นิเทศก์ไดพ้บขอ้เท็จจริงในภายหลงั ให้ถือว่าเป็นความผิดในการฝึกทกัษะสนามศึกษา ให้อาจารยนิ์เทศก์
พิจารณา และด าเนินการตามระเบียบการฝึกสนามศึกษา 
 
 
 
 



ขอบข่ำยกำรฝึกปฏิบัติงำนในรำยวชิำ 
1.TFIE3369   ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 1 

ความรู้และทกัษะในการประกาศพระกิตติคุณส่วนตวั 
ความรู้และทกัษะในการประกาศพระกิตติคุณกบักลุ่มบุคคลในเป้าหมาย 
ความรู้และทกัษะในการประกาศโดยการใชส่ื้อวทิย ุ เสียงตามสายในชุมชน หรือการ 
         ประกาศพระกิตตคุณดว้ยดนตรีหรือการประกาศพระกิตติคุณดว้ยกีฬา 
ความรู้และทกัษะในการวางแผนการประกาศพระกิตติคุณตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.TFIE3370   ฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 2 
  ความรู้และทกัษะในการสอนรววีารศึกษาส าหรับเด็ก 

ความรู้และทกัษะในการสอนรววีารศึกษาส าหรับเด็ก และอนุชน 
ความรู้และความสามารถในการสอนพระคมัภีร์ในค่ายภาคฤดูร้อนหรือชั้นเรียน 

พระคมัภีร์พิเศษของคริสตจกัร 
ความรู้และทกัษะในการสอนพระคมัภีร์ในโรงเรียน หรือ โรงพยาบาล หรือ 

หน่วยงาน/สถาบนัคริสเตียน  
   ความรู้และทกัษะในการเยีย่มเยยีน 
   ความรู้และทกัษะในการน ากลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ 
   ความสามารถในการสะทอ้นการบริหารคริสตจกัรในส่ิงท่ีสังเกตและเรียนรู้ 

3.TTHE3347   การฝึกปฏิบติัการดา้นการสอนความรู้พระคมัภีร์ 2 (Teaching Internship II) 
    ความรู้และทกัษะในการสอนพระคมัภีร์ส าหรับอนุชน 

ความรู้และทกัษะในการสอนพระคมัภีร์ส าหรับผูใ้หญ่ 
ความรู้และทกัษะการสอนพระคมัภีร์ในโรงเรียน หรือ โรงพยาบาล หรือ  

หน่วยงาน/องคก์รคริสเตียน 
4.TTHE3349   การฝึกปฏิบติัการอภิบาลศิษย ์2 (Pastoral Internship II)    
              ความรู้และการบริหารพนัธกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ความรู้และทกัษะในการอภิบาลชีวติ ตลอดจนการเยีย่มเยยีนเอาใจใส่  และการเป็นพี่ 
เล้ียงผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ความรู้และทกัษะในการเทศนา 



บทที ่2 
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม  

อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พีเ่ลีย้ง แหล่งฝึกปฏิบัติงาน และนักศึกษา  
 
บทบาทหน้าทีข่องอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
1. จดัท ำรำยละเอียดของรำยวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพ (มคอ.4) และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรฝึกปฏิบติั
วชิำชีพ (มคอ.6) 
2. จดัวำงแผนงำน ขั้นตอน ช้ีแจง และด ำเนินกำรฝึกปฏิบติังำนภำคสนำมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
3. ปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงรำยละเอียดต่ำงๆ เก่ียวกับกำรฝึกปฏิบัติงำนเพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษำก่อนฝึก
ปฏิบติังำน 
2. พิจำรณำเลือก จดัหำ และประสำนงำนกบัแหล่งฝึกปฏิบติังำนร่วมกบัอำจำรยนิ์เทศก ์
3. พิจำรณำ ประสำนงำน และปรึกษำกบัแหล่งฝึกปฏิบติังำนเพื่อเลือกผูนิ้เทศงำน 
4. พิจำรณำวำงแผนกำรจดันกัศึกษำเขำ้ฝึกปฏิบติังำนตำมแหล่งฝึกปฏิบติังำน 
5. ใหค้  ำปรึกษำและประสำนงำนกบันกัศึกษำ อำจำรยนิ์เทศก ์ผูนิ้เทศงำนหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
6. ตรวจสอบรำยงำน กำรบนัทึกกำรปฏิบติังำน และสรุปผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบติังำนของนกัศึกษำ 
  
บทบาทหน้าทีข่องอาจารย์นิเทศก์ 
 อำจำรย์นิเทศก์  (Cooperation Education Advisor) คือ อำจำรย์ประจ ำในสำขำวิชำเทววิทยำของ
สถำบนักรุงเทพคริสตศำสนศำสตร์ มหำวทิยำลยัคริสเตียน ท่ีไดรั้บกำรมอบหมำยจำกสถำบนัฯ  เพื่อดูแล ให้
ค  ำปรึกษำ ประสำนงำน ประเมินผลกำรปฏิบติังำนนักศึกษำ ประสำนงำนระหว่ำงสถำบนัฯ กบัแหล่งฝึก
ปฏิบติังำน โดยมีรำยละเอียดของหนำ้ท่ีดงัน้ี 
1. ใหค้  ำปรึกษำกำรลงทะเบียนเรียนในรำยวชิำฝึกปฏิบติังำนภำคสนำม 
2. ประสำนงำนกบัอำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบรำยวชิำในกำรจดัหำแหล่งฝึกปฏิบติังำนส ำหรับนกัศึกษำ 
3.  ร่วมพิจำรณำจดันักศึกษำเขำ้ฝึกปฏิบติังำนตำมแหล่งฝึกปฏิบติังำน หรือให้ควำมร่วมมือในกำรจดัฝึก
ปฏิบติังำนภำคสนำม 
4.  พิจำรณำลกัษณะงำนท่ีสอดคลอ้งกบัรำยวชิำของนกัศึกษำในแหล่งฝึกปฏิบติังำนตำมท่ีรับมอบหมำย 
5. นิเทศกก์ำรฝึกปฏิบติังำนภำคสนำมของนกัศึกษำในแหล่งฝึกปฏิบติังำนตลอดภำคกำรศึกษำ อยำ่งนอ้ย 1 
คร้ังต่อภำคกำรศึกษำ 
6.  ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำและประเมินผลเก่ียวกบักำรท ำรำยงำนฝึกปฏิบติังำนภำคสนำมของนกัศึกษำ 
 
 
 



บทบาทหน้าที่ของอาจารย์พีเ่ลีย้ง 
 อำจำรย์พี่ เล้ียง คือ ผูท่ี้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะ  และประสบกำรณ์ในสำยงำนพนัธกิจ
คริสตจกัรดำ้นนั้นๆ   ท ำหน้ำท่ีเป็นผูดู้แล  สอนงำน  และจดักำรกระบวนกำรฝึกปฏิบติังำนในสนำมของ
แหล่งปฏิบติังำนนั้นๆ   โดยเป็นผูท่ี้ได้รับกำรคดัเลือกและแต่งตั้งจำกแหล่งฝึกปฏิบติังำนร่วมกบัสถำบนั
กรุงเทพคริสตศำสนศำสตร์  มหำวทิยำคริสเตียน  โดยมีรำยละเอียดของหนำ้ท่ีดงัน้ี 
1.  ปฐมนิเทศงำน ก ำหนดงำน และแจง้รำยละเอียดขอบข่ำยงำนใหแ้ก่นกัศึกษำไดรั้บทรำบ 
2. ใหค้  ำปรึกษำ สอน ฝึกฝน แนะน ำ และดูแลนกัศึกษำในระหวำ่งกำรฝึกปฏิบติังำนภำคสนำม 
3. เป็นผูป้ระสำนงำนกบัสถำบนัฯ นกัศึกษำ อำจำรยนิ์เทศ และแหล่งฝึกปฏิบติังำน 
4. ประเมินผลกำรฝึกปฏิบติังำนตำมแบบกำรประเมินของสถำบนัฯ 
   
บทบาทหน้าทีข่องแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 
 แหล่งฝึกปฏิบติังำน คือ พื้นท่ีฝึกปฏิบติังำนของนกัศึกษำตำมท่ีก ำหนดในหลกัสูตร โดยมีแหล่งฝึก
ปฏิบติังำนหลกัของนกัศึกษำหลกัสูตรเทววทิยำท่ีส ำคญัดงัน้ีคือ  คริสตจกัร ศำลำธรรม จุดประกำศ โรงเรียน   
โรงพยำบำล   และหน่วยงำนคริสเตียน โดยแหล่งฝึกปฏิบติังำนร่วมมือกบัสถำบนักรุงเทพคริสตศำสน
ศำสตร์ มหำวทิยำลยัคริสเตียน ท ำกำรจดัเตรียมสถำนท่ีและงำนเพื่อมอบหมำยใหน้กัศึกษำท่ีลงทะเบียน
รำยวชิำฝึกปฏิบติังำนภำคสนำมไดมี้ประสบกำรณ์ในดำ้นวชิำชีพ และจดัเตรียมผูนิ้เทศงำน เพื่อใหค้  ำแนะน ำ
แก่นกัศึกษำในระหวำ่งฝึกปฏิบติังำนภำคสนำม โดยมีรำยละเอียดของหนำ้ท่ีดงัน้ี 
1. แต่งตั้งหรือมอบหมำย อำจำรยพ์ี่เล้ียงแก่นกัศึกษำ 
2. ร่วมพิจำรณำก ำหนดกรอบงำน และจดัท ำโปรแกรมกำรฝึกปฏิบติังำนภำคสนำมใหก้บันกัศึกษำ  
3. ดูแล และเตรียมสถำนท่ีเพื่อควำมสะดวกแก่นกัศึกษำ 
4. ใหค้  ำปรึกษำ แนะน ำ และดูแลนกัศึกษำในระหวำ่งกำรฝึกปฏิบติังำนร่วมกบัอำจำรยพ์ี่เล้ียง 
5. จดัเตรียมค่ำสวสัดิกำรต่ำง ๆ ในอตัรำท่ีสมควรแก่นกัศึกษำฝึกปฏิบติังำนภำคสนำม ทั้งน้ีให้เป็นไปตำม
นโยบำยของแหล่งฝึกปฎิบติังำนนั้น ๆ  
 
บทบาทหน้าทีข่องนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
 นกัศึกษำฝึกปฏิบติังำน คือ นกัศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำประสบกำรณ์วชิำชีพในหลกัสูตร
ครบถว้นสมบูรณ์ตำมกระบวนกำรของสถำบนัฯแลว้ ในปีกำรศึกษำนั้นๆ โดยมีรำยละเอียดหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
1. นกัศึกษำตอ้งลงทะเบียนเรียนรำยวชิำฝึกปฏิบติังำนภำคสนำมตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหลกัสูตร 
2. ตอ้งผำ่นกำรปฐมนิเทศรำยวชิำฝึกปฏิบติังำนภำคสนำมครบถว้นตำมท่ีสถำบนัฯไดก้ ำหนด 
3. ตั้งใจปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกผูนิ้เทศงำนอยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ 
4. ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยัหรือขอ้บงัคบัของสถำบนัฯ และแหล่งฝึกปฏิบติังำน 
5. รับกำรนิเทศงำนจำกอำจำรยนิ์เทศก ์  



6. รับกำรมอบหมำยงำน สอนงำน ค ำแนะน ำ และกำรดูแลจำกแหล่งฝึกปฏิบติังำน และอำจำรยพ์ี่เล้ียง 
7.  รับกำรประเมินกำรปฏิบติังำนจำกอำจำรยพ์ี่เล้ียง อำจำรยนิ์เทศ และอำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบรำยวชิำ 
8.  จดัท ำบนัทึกกำรปฏิบติังำน เอกสำรรำยงำน และเอกสำรอ่ืนๆท่ีถูกก ำหนดไวต้ำมกรณีศึกษำแลว้จำกนั้น
ส่งเอกสำรเหล่ำน้ีต่ออำจำรยผ์ูรั้บผดิชอบรำยวชิำ 
 
 



บทที่ 3 
กระบวนการ และขั้นตอนการฝึกปฏิบัติงานในสนามศึกษา 

 
การด าเนินงานการฝึกปฏิบติังานในสนามศึกษาจะมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละกระบวนการ ดงัต่อไปน้ี 
 

1.  นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
นกัศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัการศึกษารายวิชาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ และลงทะเบียนเรียนรายวิชา

การฝึกปฏิบติัวิชาชีพ โดยคุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ  อาจารย์
ผูรั้บผิดชอบรายวิชาจะเป็นผูค้ดัเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี เป็นนักศึกษาท่ีมีสิทธิลงทะเบียน
รายวชิาการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 

1.1 เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 – 4  
1.2 มีผลการเรียนเฉล่ียตั้งแต่ 2.00 ข้ึนไป ในกรณีผลการเรียนเฉล่ียน้อยกวา่ 2.00 ให้อยูใ่นดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการฝ่ายวชิาการและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาของสถาบนัฯ 
1.3 สอบผา่นรายวชิาท่ีสาขาวชิาก าหนดเป็นรายวชิาบงัคบัก่อนรายวชิาการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 
1.4 มีวฒิุภาวะ ควบคุมตนเอง มีความตั้งใจ และสามารถพฒันาตนเองไดดี้ 
1.5 มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบติัพิเศษอ่ืนๆ   
 

2.  การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบัติวชิาชีพ 
สถาบนัฯจดัให้มีการอบรมนกัศึกษาก่อนไปปฏิบติังานเพื่อเป็น การเตรียมให้นกัศึกษามีความพร้อม

ก่อนท่ีจะไปปฏิบติังาน โดยนักศึกษาจะตอ้งเขา้รับการอบรม และปฏิบติั ตามเง่ือนไขท่ีสถาบนัฯก าหนด   
และเขา้ร่วมการปฐมนิเทศนกัศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อนไปฝึกปฏิบติัวิชาชีพ และนกัศึกษา
ตอ้งเขา้เรียนหรือเขา้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนหรืออบรมเตรียมความพร้อม โดยมี
หวัขอ้การอบรม ดงัน้ี 

2.1 กระบวนการการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 
2.2 เทคนิคการเขียนรายงาน และน าเสนอโครงงาน 
2.3 การพฒันาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ 
2.4 วฒันธรรมของคริสตจกัร และองคก์รคริสเตียน 
2.5 หลกัวชิาชีพและคุณธรรมของศิษยาภิบาล ศาสนาจารย ์อนุศาสก และผูป้ระกาศ 
2.6 การเรียนรู้เก่ียวกบัแนวคิดการฝึกภาคสนามในขอบเขตต่าง ๆ ตามจุดเนน้ของแต่ละรายวชิา 
2.7 ช้ีแจงแนวการปฏิบติัตามแผนงาน การมอบหมายงาน และความรับผดิชอบต่าง ๆ 
 
 



3.  กจิกรรมระหว่างการฝึกปฏิบัติวชิาชีพ 
นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติวิชาชีพตามวนั เวลาท่ีสถาบันฯก าหนด ในระหว่างการปฏิบัติงาน ให้

นกัศึกษาปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูนิ้เทศงาน เขียนรายงานและบนัทึกการฝึกปฏิบติังานตาม
รูปแบบท่ีถูกตอ้ง  และในสัปดาห์สุดทา้ยของการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ให้นกัศึกษาน าแบบฟอร์มประเมินผลการ
ฝึกปฏิบติัวิชาชีพให้อาจารยพ์ี่เล้ียง  หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีประเมินผลการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ 
จากนั้น ใหส่้งแบบประเมินการฝึกกลบัมายงัฝ่ายพฒันานกัศึกษาของสถาบนัฯ 

 
4.  กระบวนการด าเนินการภายหลงัเสร็จส้ินการฝึกปฏิบัติวชิาชีพ 

4.1 นักศึกษาตอ้งส่งรายงานการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ การบนัทึกการฝึกปฏิบติังาน และบนัทึกตาม
กรณีศึกษาฉบบัสมบูรณ์ต่ออาจารยนิ์เทศกภ์ายในสัปดาห์แรกหลงัเสร็จส้ินการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 

4.2 จดัแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษา กบัอาจารยนิ์เทศก์เพื่อพฒันาระบบการฝึกปฏิบติั
วชิาชีพ และถ่ายทอดประสบการณ์ ภายในสัปดาห์แรกหลงัเสร็จส้ินการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 

 
5.  สวสัดิการจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

 แหล่งฝึกปฏิบติังาน และสถาบนัฯร่วมมือและปรึกษากนัเพื่อตกลง และก าหนดสวสัดิการต่าง ๆ 
เช่น ท่ีพกั ยานพาหนะ ค่าตอบแทน อาหารกลางวนั และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 
6.  การปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

ฝ่ายภาคสนามตอ้งประสานงานให้แหล่งฝึกปฏิบติังานทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัก าหนดการเขา้ฝึก
ปฏิบติัวิชาชีพของนักศึกษา นกัศึกษาจะตอ้งเขา้รับการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบติัวิชาชีพตามวนั และเวลาท่ี
ก าหนด เพื่อรับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ  และเม่ือนกัศึกษาออกไปฝึกปฏิบติัวิชาชีพ 
กบัแหล่งฝึกปฏิบติังาน นกัศึกษาจะมีอาจารยพ์ี่เล้ียงเป็นผูใ้หร้ายละเอียดต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบติั
วชิาชีพ 

 
7.  การประเมินผล 

การประเมินผลตามหลกัเกณฑส์ถาบนั ตามหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 
7.1 รายงานเก่ียวกบัแหล่งฝึกปฏิบติังาน (สรุปงานท่ีท า และขอ้เสนอแนะ)   ร้อยละ 10   

       การปฏิบติังาน และการน าเสนอสรุปผลการฝึกปฏิบติังาน 
7.2 การประเมินผลการฝึกปฏิบติังานโดยอาจารยนิ์เทศก์      ร้อยละ 35 
7.3 การประเมินผลการฝึกปฏิบติังานโดยอาจารยพ์ี่เล้ียง    ร้อยละ 35 
7.4 การบนัทึกการปฏิบติังานประจ าวนั      ร้อยละ 10 
7.5 การบนัทึกกรณีศึกษา        ร้อยละ 10 



     
โดยรายละเอียด     

 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 บนัทึกการประกาศ/อธิบายพระกิตติคุณกบัผูอ่ื้น จ านวน 10 คนและเขียน
รายงานค าอธิบายพระกิตติคุณท่ีถูกตอ้ง        
  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สรุปผลการสังเกตการเยีย่มเยยีน อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง เขียนบทเรียนสอน 
พระคมัภีร์ท่ีใชจ้ริงพร้อมสรุปผล อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง  
 นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 เขียนบทสรุปผลการสังเกตการเยีย่มเยยีน อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง เขียนบทเรียน
สอนพระคมัภีร์ท่ีใชจ้ริงพร้อมสรุปผล อยา่งนอ้ย 4 คร้ัง  
8.  การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา  

นกัศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นระหว่างแหล่งฝึกปฏิบติังาน ในช่วงสนทนากลุ่มยอ่ยระหวา่ง
นกัศึกษา / อาจารยนิ์เทศก์ / อาจารยพ์ี่เล้ียง ในช่วงน าเสนอผลแหล่งฝึกปฏิบติังาน และโครงการหรือโอกาส
อ่ืนตามความเหมาะสม 
 

  

  

 



บทที่ 4 
แนวทางปฏิบัติส าหรับนักศึกษา  

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบของนักศึกษาทีล่งทะเบียบเรียนรายวชิาฝึกปฏิบัติวชิาชีพต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
1.  ปฏิบติังานเสมือนหน่ึงเป็นผูร่้วมงานของแหล่งฝึกปฏิบติังานนั้น ๆ 
2. รับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี และเนน้คุณภาพของงาน 
3.  ท างานเตม็เวลา (Full Time) 
4. ระยะเวลาปฏิบติังานเตม็ 1 ภาคการศึกษา (Summer) 

ดงันั้นเพื่อให้การเตรียมการเก่ียวกบัการปฏิบติังานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เพื่อให้นกัศึกษามีคุณสมบติัพร้อมท่ีจะไปปฏิบติังานในแหล่งฝึกปฏิบติังาน สถาบนัฯไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
ใหน้กัศึกษาถือปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ ดงัน้ี 
1.  การลงทะเบียนเรียนรายวชิาการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 
  นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนให้ครบถว้นถูกตอ้งโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
2.  การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ นักศึกษาตอ้งเขา้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการ
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ  ก่อนการปฏิบติัการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึก
ปฏิบติัวชิาชีพ 
3.  กิจกรรมระหวา่งการฝึกปฏิบติัวิชาชีพ นกัศึกษาจะตอ้งส่งเอกสารให้แก่อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด คือ บนัทึกการฝึกปฏิบติังานประจ าวนั เดือนละ 1 คร้ัง  
 4.  กิจกรรมหลงัเสร็จส้ินการฝึกปฏิบติัวชิาชีพ 

นกัศึกษาตอ้งส่งรายงาน เอกสารงานกรณีศึกษา และบนัทึกการฝึกปฏิบติังาน และน าเสนอสรุปผล
การฝึกปฏิบติังานต่อสถาบนัฯ 
 



บทที่ 5 
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานภาคสนาม 

 
การเขียนรายงานแหล่งฝึกปฏิบติังาน บนัทึกการฝึกปฏิบติังาน และบนัทึกกรณีศึกษาถือเป็นกิจกรรม

บงัคบัของการปฏิบติังานภาคสนามศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อฝึกฝนทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
ของนกัศึกษาและเพื่อจดัท าขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับแหล่งฝึกปฏิบติังาน นกัศึกษาจะตอ้งขอรับค าปรึกษา
จากอาจารยพ์ี่เล้ียง เพื่อก าหนดเน้ือหารายงานท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงแหล่งฝึกปฏิบติังานเป็นหลกั ทั้งน้ี รายงาน 
ตอ้งจดัส่งใหอ้าจารยนิ์เทศกภ์ายในสัปดาห์แรกหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติังาน 
 
1. รูปแบบการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

รายงานการปฏิบติังาน เป็นรายงานทางวชิาการท่ีนกัศึกษาจะตอ้งเขียนในระหวา่ง 
การปฏิบติังาน ณ แหล่งฝึกปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังานท่ีดีจะตอ้งมีความถูกตอ้ง ชดัเจนและมี
ความสมบูรณ์ของเน้ือหาท่ีจะน าเสนอรูปแบบและหวัขอ้ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย 

1.1 ส่วนน า เป็นส่วนประกอบท่ีจะเขา้ถึงเน้ือหาของรายงานจะประกอบดว้ย 
- ปกนอก   - ปกใน    - ค าน า 

  - สารบญัเร่ือง   - สารบญัรูปภาพ 
1.2 ส่วนเน้ือเร่ือง ประกอบดว้ย 

1.2.1 บทน า ประกอบดว้ยรายละเอียดเก่ียวกบัแหล่งฝึกปฏิบติังานและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
เช่น - ช่ือและท่ีตั้งแหล่งฝึกปฏิบติังาน 

- ประวติัความเป็นมาของแหล่งฝึกปฏิบติังาน 
- วสิัยทศัน์ เป้าหมาย ลกัษณะการท าพนัธกิจ(เด่น) 
- รูปแบบการจดัท าพนัธกิจของแหล่งฝึกปฏิบติังาน  
- บุคลาการ ต าแหน่งและคณะกรรมการต่าง ๆ 
- ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ 
- ผูนิ้เทศงาน และต าแหน่งงานของผูนิ้เทศงาน 
- ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
1.2.2 สรุปงาน/กิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย ท่ีนกัศึกษาฝึกปฏิบติังาน 

- จดัสรุปล าดบัหรือหมวดหมู่ของงานหรือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาปฏิบติังาน  
- แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางท่ีจ าเป็นประกอบค าอธิบาย/ประกอบ 



  
- สรุปผลการปฏิบติังานหรือกิจกรรมเหล่านั้นในส่วนตวันกัศึกษาเอง  

1.2.3 สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 
- สรุปผลร่วมของการฝึกปฏิบติังานและแสดงขอ้มูลท่ีจ าเป็น  
- วเิคราะห์และพิจารณาขอ้มูล ท่ีไดมี้ขอ้เสนอแนะ และแนวทางในการแกไ้ข 

ปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน โดยเนน้ในแง่การน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 
- เสนอขอ้คิดเห็นหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการฝึกปฏิบติังาน 

1.3 ส่วนประกอบตอนทา้ย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อท าใหร้ายงานสมบูรณ์ ประกอบดว้ย 
- เอกสารอา้งอิง ตามมาตรฐานระบบ APA (American Psychological Association) 
- ภาคผนวก (ถา้มี) 

 
2. การบันทกึการฝึกปฏิบัติงาน (ตามรูปแบบการบนัทึก) 
 การบนัทึกการฝึกปฏิบติังาน เป็นการบนัทึกการปฏิบติังานในแต่ละวนัตามงานท่ีไดรั้บมอบหมายจาก
อาจารยพ์ี่เล่ียงหรือแหล่งฝึกปฏิบติังาน โดยบนัทึกอยา่งคราว ๆ ไม่เนน้รายละเอียดขอ้มูล แต่เป็นการช้ีใหเ้ห็นถึง
ลกัษณะงานท่ีกระท าในแต่ละช่วงเวลา 
 
3. การบันทกึกรณีศึกษา 
 ในกรณีศึกษาแบ่งออกเป็นแต่ละชั้นปี ดงันั้นนกัศึกษาท าการบนัทึกตามลกัษณะรายวิชาท่ีไดล้งทะเบียน
ศึกษานั้น ๆ โดยการก าหนดหวัขอ้ตามรูปแบบให้เป็นตามความเหมาะสม ใหส่้งเป็นรูปเล่มท่ีประกอบไปดว้ย  

-หนา้ปก   -ค าน า      -สารบญั (เน้ือหา,รูปภาพ) 
-เน้ือหา    -สรุปผลและแสดงความคิดเห็น  -ปัญหาและอุปสรรค 
-ขอ้เสนอแนะ 

  
ก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงาน ดงัต่อไปน้ี 
- ใชก้ระดาษพิมพ ์ขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาว ไม่มีลายจดัพิมพส์องหนา้ 
- จดัพิมพด์ว้ยรูปแบบอกัษร โดยใช ้Font Angsana New ขนาด 16 
- การเวน้ขอบกระดาษก าหนดใหเ้ป็นดงัน้ี ขอบบน 1.5 น้ิว ขอบล่าง 1.0 น้ิว 
ขอบซา้ย 1.5 น้ิว และขอบขวา 1.0 น้ิว เฉพาะหนา้ท่ีมีหวัขอ้กลางหนา้กระดาษ ใหเ้วน้ขอบบน 2.5 น้ิว__ 
 



               FM-FE-001 
แบบบันทกึการประเมินผลการปฏิบัติงานภาคสนามโดยอาจารย์นิเทศก์          

ภาคการศึกษาท่ี................................................... 
 
ช่ือแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม.....................................................................สังกดั........................................ 
สถานท่ีตั้ง.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................  
รายช่ือ-นามสกุล นกัศึกษา ดงัน้ี 
 1. ………………………………………………………………. 
 2. ………………………………………………………………. 
 3………..………………………………………………………. 
รายนามคณาจารยผ์ูร่้วมนิเทศงาน 

1. …………………………………………………………… 
2 ……………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………. 

วนัท่ี................................................... 
 
ค าช้ีแจง  โปรดบนัทึกหมายเลข 5, 4, 3, 2, 1 หรือ - ตามความเห็นของท่านในแต่ละหวัขอ้การประเมิน 
โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินค่าส าหรับระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากทีสุ่ด หรือเหมาะสมมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อยทีสุ่ด หรือเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
- หมายถึง ไม่สามารถใหร้ะดบัคะแนนได ้เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีขอ้มูล ไม่ตอ้งการประเมิน เป็นตน้ 

ส่วนที่ 1 ส าหรับการประเมินแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน 
ระดบัความ
คิดเห็น (1-5) 

ขอ้เสนอแนะ/ควรปรับปรุง 

1. ความเขา้ใจในหลกัการของสนามศึกษา    
2. การแนะน าแหล่งฝึกงานการดูแลนกัศึกษาในดา้น

ต่างๆ (การแนะน าแหล่งฝึกงาน ระเบียบ และการฝึก
ปฏิบติังาน) 

  



3. การมอบหมายงานท่ีตรงตามขอบข่ายรายวชิา   
4. จ านวนงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
5. อาจารยพ์ี่เล้ียงถ่ายทอดและสอนงานตามท่ีมอบหมาย   
6. งานท่ีไดม้อบหมายตรงกบัความสนใจของนกัศึกษา   
7. การใหก้ารสนบัสนุนและช้ีแนะแก่นกัศึกษา   
8. ประสบการณ์ในการท าพนัธกิจของแหล่งฝึก

ปฏิบติังาน 
  

9. ความสะดวก ความปลอดภยัของสถานท่ีพกัของ
นกัศึกษา 

  

10. สรุปภาพรวมของแหล่งฝึกปฏิบติังานฯ 
 

  

 
ส่วนที ่2 ส าหรับการประเมินนักศึกษา (1 แผน่ส าหรับนกัศึกษา 1 คน) 
 
ช่ือ-นามสกุลนกัศึกษา.................................................................................... 
 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน 
ระดบัความ
คิดเห็น (1-5) 

ขอ้เสนอแนะ/ควรปรับปรุง 

1. การพฒันาตนดา้นชีวติจิตวิญญาณ (ชีวิตท่ีติดสนิท
กบัพระเจา้  การอ่านพระคมัภีร์ และการเฝ้าเด่ียว) 

   

2. การพฒันาตนดา้นบุคลิกภาพ และการวางตวั   
3. การพฒันาตนดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (การใหค้วาม

ร่วมมือกบัผูอ่ื้น ถ่อมสุภาพ ยิม้แยม้ สร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น) 

  

4. ความเขา้ใจต่อการเน้ือหาของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   
5.  ความสนใจในการพฒันาตน การเรียนรู้ และทกัษะ

ดา้นต่างๆ 
  

6.  การปฏิบติัตน การประพฤติตามระเบียบวนิยั   
7. การแสดงความคิดเห็น/การมีส่วนรวมกบัแหล่งฝึก

ปฏิบติังาน 
  

8. การพฒันาตนดา้นความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังาน 

  



9. ความพึงพอใจต่อการปฏิบติังาน   
10. สรุปภาพรวมของแหล่งฝึกปฏิบติังานฯ   
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

 
 
 

ลงช่ือ.............................................................................................ผูป้ระเมิน 

 

(                                                                          ) 

                                           วนัท่ี.............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           FM-FE-002 

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามนักศึกษา โดยอาจารย์พีเ่ลีย้ง 

นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี........................................................... 

ค าช้ีแจง   
1.ผูใ้หข้อ้มูลการประเมินผลควรเป็นผูเ้อ้ืออ านวยการฯท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากแหล่งปฏิบติังานภาคสนาม 
2.โปรดประเมินผลใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ในการประเมินผล 
3.โปรดใหค้ะแนนในช่อง  หากไม่ประสงคก์รอกคะแนน ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย - ในช่อง  
4.กรุณาใหข้อ้แนะน า/ความคิดเห็นเพื่อการพฒันา และเสริมสร้าง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัฯ 
5.เม่ือท าการประเมินผลเรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งเอกสาร หรือให้นกัศึกษาน าส่งท่ีสถาบนัฯ 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม............................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล ผูป้ระเมินผล....................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล นกัศึกษา............................................................................................................................. 
ผลการประเมินระหวา่งวนัท่ี........................................................................................... 
 

ตัวช้ีวดัพฒันาการความรู้และทกัษะการปฏิบัติในการฝึกงาน: 
1. ความรู้และทกัษะในการประกาศพระกิตติคุณส่วนตวั 
2. ความรู้และทกัษะในการประกาศพระกิตติคุณกบักลุ่มบุคคลในเป้าหมาย 
3. ความรู้และทกัษะในการประกาศโดยการใชส่ื้อวทิย ุ เสียงตามสายในชุมชน หรือการประกาศพระกิตติคุณ

ดว้ยดนตรีหรือการประกาศพระกิตติคุณดว้ยกีฬา 
4.  ความรู้และทกัษะในการวางแผนการประกาศพระกิตติคุณตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
ค่าระดบัคะแนนเตม็แต่ละขอ้เท่ากบั 5 คะแนน คือ 5 หมายถึงดีมาก...จนถึง... 1 หมายถึง ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. ดา้นชีวติจิตวิญญาณ (ชีวิตท่ีติดสนิทกบัพระเจา้  การ
อ่านพระคมัภีร์ และการเฝ้าเด่ียว) 

  

2. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (การใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น ถ่อม
สุภาพ ยิม้แยม้ สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น) 

  

3. ดา้นระเบียบวินยั (มีระเบียบวนิยั  ปฏิบติัตามวฒันธรรม
ของแหล่งปฏิบติังาน เช่ือฟัง รักษากฎระเบียบอยา่ง

  



รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 
เหมาะสม รักษาเวลาในการปฏิบติังาน ความมธัยสัถใ์น
การใชจ่้าย) 
4. ภาวะผูน้ า (มีทกัษะ และความเป็นผูน้ าท่ีดี  สุขมุ 
น่าเช่ือถือ สามารถน าในชุมชนดา้นดนตรี  ร้องเพลง) 

  

5. การส่ือสาร (มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี สามารถพดู เขียน 
และน าเสนอทั้งการใชเ้ทคโนโลย ีส่ือสารใหเ้ขา้ใจง่าย 
ชดัเจน ถูกตอ้ง อธิบายอยา่งมีเหตุผล) 

  

6. ความรับผดิชอบ (ปฏิบติังานตามท่ีมอบหมายอยา่งดี
และตรงเวลา เป็นท่ีวางใจได ้ความซ่ือสัตย ์ท างานอยา่ง
เป็นขั้นตอนไดอ้ยา่งส าเร็จ) 

  

7. ความสนใจต่อการเรียนรู้ (เขา้หาเรียนรู้จากผูอ่ื้น มีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู้  สอบถามเพื่อเรียนรู้อยูเ่สมอ 
ความพยายามพฒันาทกัษะอยูเ่สมอ) 

  

8. การวางตวั/ การแต่งกายอยา่งเหมาะสม   

ทกัษะการฝึกปฏิบัติงาน 

1. ด้านความรู้ / ความสามารถ 
1.1 ความรู้และทกัษะในการประกาศพระกิตติคุณส่วนตวั   
1.2  ความรู้และทกัษะในการประกาศพระกิตติคุณกบักลุ่ม
บุคคลเป้าหมาย 

  

1.3 ความรู้และทกัษะในการประกาศพระกิตติคุณโดยการ
ใชส่ื้อต่าง ๆ เช่น วทิยใุนชุมชน หรือดนตรี หรือกีฬา 

  

1.4 ความรู้และทกัษะในการวางแผนการประกาศพระกิตติ
คุณตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  

1.5 ความเขา้ใจในเน้ือหาของพระกิตติคุณ    
1.6 สามารถสะทอ้นคิดในงานประกาศพระกิตติคุณจากส่ิงท่ี

สังเกตและเรียนรู้   
  

1.7 สามารถส่ือสารพระกิตติคุณดว้ยวธีิการท่ีน่าสนใจ   
1.8  อธิบายความหมายของพระกิตติคุณไดช้ดัเจน   
1.9  สามารถแกไ้ขปัญหา หรืออุปสรรคในการประกาศ

พระกิตติคุณ 
 

  



รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 
1.10  สามารถน าเสนอแนวทางในการประกาศพระกิตติ

คุณไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
  

2. ความส าเร็จของงาน 
2.1 ท างานท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งส าเร็จ ครบถว้น ตามระดบั

ท่ีนกัศึกษาปฏิบติัได ้
  

2.2 ท างานท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เรียบร้อย 
รอบคอบ เป็นท่ีพึงพอใจ 

  

 

ส่วนแสดงความคิด/เพือ่เป็นประโยชน์แก่สถาบันฯและนักศึกษา 
จุดเด่นของนกัศึกษา ขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
   
 

ลงช่ือ.............................................................................................ผูป้ระเมิน 

(                                                                          ) 

วนัท่ี.............................................. 
 



          FM-FE-003 

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามนักศึกษา โดยอาจารย์พีเ่ลีย้ง 

นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี........................................................... 

ค าช้ีแจง   
1.ผูใ้หข้อ้มูลการประเมินผลควรเป็นผูเ้อ้ืออ านวยการฯท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากแหล่งปฏิบติังานภาคสนาม 
2.โปรดประเมินผลใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ในการประเมินผล 
3.โปรดใหค้ะแนนในช่อง  หากไม่ประสงคก์รอกคะแนน ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย - ในช่อง  
4.กรุณาใหข้อ้แนะน า/ความคิดเห็นเพื่อการพฒันา และเสริมสร้าง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัฯ 
5.เม่ือท าการประเมินผลเรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งเอกสาร หรือให้นกัศึกษาน าส่งท่ีสถาบนัฯ 
ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม............................................................................................................. 
ช่ือ-นามสกุล ผูป้ระเมินผล....................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล นกัศึกษา............................................................................................................................. 
ผลการประเมินระหวา่งวนัท่ี................................................................................... 
 

ตัวช้ีวดัพฒันาการความรู้และทกัษะการปฏิบัติในการฝึกงาน: 
1. ความรู้และทกัษะในการสอนรววีารศึกษาส าหรับเด็ก 
2. ความรู้และทกัษะในการสอนรววีารศึกษาส าหรับอนุชน 
3. ความรู้และความสามารถในการสอนพระคมัภีร์ในค่ายภาคฤดูร้อนหรือชั้นเรียนพระคมัภีร์พิเศษของ

คริสตจกัร 
4. ความรู้และทกัษะในการสอนพระคมัภีร์ในโรงเรียน หรือ โรงพยาบาล หรือหน่วยงาน/สถาบนัคริส

เตียน 
5. ความรู้และทกัษะในการเยีย่มเยยีน 
6. ความรู้และทกัษะในการน ากลุ่มเซลหรือกลุ่มศึกษาพระคมัภีร์ในคริสตจกัร 
7. ความสามารถในการสะทอ้นการบริหารคริสตจกัรในส่ิงท่ีสังเกตและเรียนรู้ 

 
ค่าระดบัคะแนนเตม็แต่ละขอ้เท่ากบั 5 คะแนน คือ 5 หมายถึงดีมาก...จนถึง... 1 หมายถึง ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. ดา้นชีวติจิตวิญญาณ (ชีวิตท่ีติดสนิทกบัพระเจา้   
    การอ่านพระคมัภีร์ และการเฝ้าเด่ียว) 

  



รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 
2. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (การใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น ถ่อม
สุภาพ ยิม้แยม้ สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น) 

  

3. ดา้นระเบียบวินยั (มีระเบียบวนิยั  ปฏิบติัตามวฒันธรรม
ของแหล่งปฏิบติังาน เช่ือฟัง รักษากฎระเบียบอยา่ง
เหมาะสม รักษาเวลาในการปฏิบติังาน ความมธัยสัถใ์น
การใชจ่้าย) 

  

4. ภาวะผูน้ า (มีทกัษะ และความเป็นผูน้ าท่ีดี  สุขมุ 
น่าเช่ือถือ สามารถน าในชุมชนดา้นดนตรี  ร้องเพลง) 

  

5. การส่ือสาร (มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี สามารถพดู เขียน 
และน าเสนอทั้งการใชเ้ทคโนโลย ีส่ือสารใหเ้ขา้ใจง่าย 
ชดัเจน ถูกตอ้ง อธิบายอยา่งมีเหตุผล) 

  

6. ความรับผดิชอบ (ปฏิบติังานตามท่ีมอบหมายอยา่งดี
และตรงเวลา เป็นท่ีวางใจได ้ความซ่ือสัตย ์ท างานอยา่ง
เป็นขั้นตอนไดอ้ยา่งส าเร็จ) 

  

7. ความสนใจต่อการเรียนรู้ (เขา้หาเรียนรู้จากผูอ่ื้น มีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู้  สอบถามเพื่อเรียนรู้อยูเ่สมอ 
ความพยายามพฒันาทกัษะอยูเ่สมอ) 

  

8. การวางตวั/ การแต่งกายอยา่งเหมาะสม   

ทกัษะการฝึกปฏิบัติงาน 

1. ด้านความรู้ / ความสามารถ 
1.2 การใชค้วามรู้ในการสอนพระคมัภีร์    
1.2 ทกัษะในการสอนพระคมัภีร์    
1.3 มีทกัษะประยกุตห์ลกัค าสอนพระคมัภีร์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
  

1.4 สามารถใชอุ้ปกรณ์หรือส่ือการสอนพระคมัภีร์   
1.5 ความเหมาะสมต่อการวางตวัในการปฏิบติัหนา้ท่ี      
1.8 ความรู้และทกัษะในการท าพนัธกิจการเยีย่มเยยีน   
1.9 เอาใจใส่ต่อผูค้นท่ีเก่ียวขอ้งหรือรอบขา้ง   
1.8 สามารถสะทอ้นความคิดเห็นจากส่ิงท่ีสังเกตและ

เรียนรู้   
  



รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 
1.9  ความรู้และทกัษะในการน าเพลงและกิจกรรมต่าง ๆ   
1.10 ความรู้และทกัษะในการวางแผนท างานอยา่งเป็น

ขั้นตอนในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  

2. ความส าเร็จของงาน 
2.1 ท างานท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งส าเร็จ ครบถว้น ตามระดบั

ท่ีนกัศึกษาปฏิบติัได ้
  

2.2 ท างานท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เรียบร้อย 
รอบคอบ เป็นท่ีพึงพอใจ 

  

 

ส่วนแสดงความคิด/เพือ่เป็นประโยชน์แก่สถาบันฯและนักศึกษา 
จุดเด่นของนกัศึกษา ขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
   
 

ลงช่ือ.............................................................................................ผูป้ระเมิน 

(                                                                          ) 

วนัท่ี.............................................. 



          FM-FE-004 

แบบประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามนักศึกษา โดยอาจารย์พีเ่ลีย้ง 

นกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี........................................................... 

ค าช้ีแจง   
1.ผูใ้หข้อ้มูลการประเมินผลควรเป็นผูเ้อ้ืออ านวยการฯท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากแหล่งปฏิบติังานภาคสนาม 
2.โปรดประเมินผลใหค้รบทุกขอ้ เพื่อความสมบูรณ์ในการประเมินผล 
3.โปรดใหค้ะแนนในช่อง  หากไม่ประสงคก์รอกคะแนน ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย - ในช่อง  
4.กรุณาใหข้อ้แนะน า/ความคิดเห็นเพื่อการพฒันา และเสริมสร้าง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถาบนัฯ 
5.เม่ือท าการประเมินผลเรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งเอกสาร หรือให้นกัศึกษาน าส่งท่ีสถาบนัฯ 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือแหล่งฝึกปฏิบติังานภาคสนาม......................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล ผูป้ระเมินผล................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล นกัศึกษา......................................................................................................................... 
ผลการประเมินระหวา่งวนัท่ี................................................................................... 
 

ตัวช้ีวดัพฒันาการความรู้และทกัษะการปฏิบัติในการฝึกงาน: 
1. ความรู้และทกัษะในการสอนพระคมัภีร์ส าหรับอนุชน 
2. ความรู้และทกัษะในการสอนพระคมัภีร์ส าหรับผูใ้หญ่ 
3. ความรู้และทกัษะการสอนพระคมัภีร์ในโรงเรียน หรือ โรงพยาบาล หรือ หน่วยงาน/องคก์รคริสเตียน 
4. ความรู้และการบริหารพนัธกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. ความรู้และทกัษะในการอภิบาลชีวติ ตลอดจนการเยีย่มเยยีนเอาใจใส่  และการเป็นพี่เล้ียงผูค้นท่ี

เก่ียวขอ้ง 
6. ความรู้และทกัษะในการเทศนา 

 

ค่าระดบัคะแนนเตม็แต่ละขอ้เท่ากบั 5 คะแนน คือ 5 หมายถึงดีมาก...จนถึง... 1 หมายถึง ตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 
รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. ดา้นชีวติจิตวิญญาณ (ชีวิตท่ีติดสนิทกบัพระเจา้  การ
อ่านพระคมัภีร์ และการเฝ้าเด่ียว) 

  

2. ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (การใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น ถ่อม
สุภาพ ยิม้แยม้ สร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น) 

  



รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 
3. ดา้นระเบียบวินยั (มีระเบียบวนิยั  ปฏิบติัตามวฒันธรรม
ของแหล่งปฏิบติังาน เช่ือฟัง รักษากฎระเบียบอยา่ง
เหมาะสม รักษาเวลาในการปฏิบติังาน ความมธัยสัถใ์น
การใชจ่้าย) 

  

4. ภาวะผูน้ า (มีทกัษะ และความเป็นผูน้ าท่ีดี  สุขมุ 
น่าเช่ือถือ สามารถน าในชุมชนดา้นดนตรี  ร้องเพลง) 

  

5. การส่ือสาร (มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี สามารถพดู เขียน 
และน าเสนอทั้งการใชเ้ทคโนโลย ีส่ือสารใหเ้ขา้ใจง่าย 
ชดัเจน ถูกตอ้ง อธิบายอยา่งมีเหตุผล) 

  

6. ความรับผดิชอบ (ปฏิบติังานตามท่ีมอบหมายอยา่งดี
และตรงเวลา เป็นท่ีวางใจได ้ความซ่ือสัตย ์ท างานอยา่ง
เป็นขั้นตอนไดอ้ยา่งส าเร็จ) 

  

7. ความสนใจต่อการเรียนรู้ (เขา้หาเรียนรู้จากผูอ่ื้น มีความ
เพียรพยายามในการเรียนรู้  สอบถามเพื่อเรียนรู้อยูเ่สมอ 
ความพยายามพฒันาทกัษะอยูเ่สมอ) 

  

8. การวางตวั/ การแต่งกายอยา่งเหมาะสม   

ทกัษะการฝึกปฏิบัติงาน 

1. ด้านความรู้ / ความสามารถ 
1.3 การใชค้วามรู้ในการสอนพระคมัภีร์    
1.2 มีทกัษะในการสอนพระคมัภีร์   
1.3 มีทกัษะประยกุตห์ลกัค าสอนพระคมัภีร์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
  

1.4 สามารถใชอุ้ปกรณ์หรือส่ือการสอนพระคมัภีร์   
1.5 มีความรู้และทกัษะในการอภิบาลชีวิต      
1.10 ความรู้และทกัษะการเยีย่มเยยีนเอาใจใส่  และการเป็น

พี่เล้ียงผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

1.11 ความรู้และทกัษะในการเทศนา   
1.8  สามารถสะทอ้นความคิดเห็นจากส่ิงท่ีสังเกตและ

เรียนรู้   
  

1.9  ความรู้และทกัษะในการน าเพลงและกิจกรรมต่าง ๆ   



รายละเอยีด ระดับคะแนน ข้อเสนอแนะ/ควรปรับปรุง 
1.10 ความรู้และทกัษะในการวางแผนงานอยา่งเป็น

ขั้นตอนในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  

2. ความส าเร็จของงาน 
2.1 ท างานท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งส าเร็จ ครบถว้น ตามระดบั

ท่ีนกัศึกษาปฏิบติัได ้
  

2.2 ท างานท่ีมอบหมายไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เรียบร้อย 
รอบคอบ เป็นท่ีพึงพอใจ 

  

 

ส่วนแสดงความคิด/เพือ่เป็นประโยชน์แก่สถาบันฯและนักศึกษา 
จุดเด่นของนกัศึกษา ขอ้ควรปรับปรุงของนกัศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
 

 

ลงช่ือ.............................................................................................ผูป้ระเมิน 

(                                                                          ) 

วนัท่ี.............................................. 



          FM-FE-005 

การบันทกึการปฏบิัติงานประจ าวนั 

ระหวา่งวนัท่ี/เดือน/ปี.........................................ถึง..................................... 

ณ .............................................................................. 

วนั/เดือน/ปี การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  



           FM-FE-006  

แบบประเมนิบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานแหล่งปฎิบัตงิาน  
รายวชิา................................................................................................... 

ช่ือ.........................................................................................................รหัสนักศึกษา.................................................. 

 

หัวข้อการประเมนิ 5 
ดมีาก 

4 
ด ี

3 
ปานกลาง 

2 
พอใช้ 

1 
ปรับปรุง 

1.การบนัทึกการฝึกปฏิบติังานครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด      
2.มีการระบุเน้ือหาการฝึกปฏิบติังานท่ีชดัเจน       
3.การบนัทึกการฝึกปฏิบติัครอบคลุมงานท่ีรับมอบหมาย       
4.ภาษาในการบรรยายเน้ือหาถกูตอ้ง/ชดัเจน      
5.มีขอ้มลูเก่ียวกบัสถานท่ีฝึกปฏิบติังานชดัเจน/ถกูตอ้ง      
6.การจดัท ารายงานถกูตอ้งตามรูปแบบการเขียนรายงาน      
7.มีการระบุขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นในระหวา่งการฝึกปฏิบติังาน      
8.มีการสรุปผลการฝึกปฏิบติังานท่ีชดัเจน      
9.การจดัเล่มรายงานเรียบร้อย เป็นระบบ      
10.การส่งรายงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด      

รวมคะแนน 50 คะแนน      
 
ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                FM-FE-007 

แบบประเมินพฒันาการของตนเองก่อนและหลงัการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
 

รายวชิา......................................................................... คณะ.............................................. 
 
ค าช้ีแจง 
1. ผูใ้หข้อ้มูลในแบบประเมินน้ีตอ้งเป็นนกัศึกษา 
2. แบบประเมินผลน้ีมีทั้งหมด 7 ขอ้ โปรดใหข้อ้มูลครบทุกขอ้เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล 
3. โปรดท าเคร่ืองหมาย ในแต่ละหวัขอ้การประเมินตามระดบัคะแนนความพึงพอใจของท่าน 
4. เม่ือประเมินผลเรียบร้อยแลว้ส่งกลบัคืนสถาบนัฯของฝ่ายพฒันานกัศึกษา ส่วนภาคสนามศึกษา  
ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
ช่ือ-นามสกุล ผูป้ระเมิน …………………………………………………………………………………………. 
2. ระดบัการประเมินตนเอง 
โปรดบนัทึกหมายเลข 5 , 4 , 3 , 2 , 1 หรือ – ตามความเห็นของท่านในแต่ละหวัขอ้การประเมิน โดยใชเ้กณฑ์ 
การประเมินค่าส าหรับระดบัความคิดเห็น ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมากทีสุ่ด หรือเหมาะสมมากทีสุ่ด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นมาก หรือเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นปานกลาง หรือเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อย หรือเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยกบัขอ้ความนั้นน้อยทีสุ่ด หรือเหมาะสมน้อยทีสุ่ด 
- หมายถึง ไม่สามารถใหร้ะดบัคะแนนได ้เช่น ไม่มีความเห็น ไม่มีขอ้มูล ไม่ตอ้งการประเมินเป็นตน้ 
 

หัวข้อการประเมนิ 
 

ระดบั 
ความคดิเห็น 
(1-5 หรือ - ) 

หมายเหต ุ
 

1. การพฒันาตนเอง 
1.1 บุคลิกภาพ 

  

1.2 วฒิุภาวะ   
1.3 การปรับตวั   
1.4 การเรียนรู้   
1.5 การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก   



1.6 มนุษยสมัพนัธ ์   
1.7 ทศันคติ   
2. การแสดงความมีส่วนร่วมกบัองคก์ร   
 3.ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบติัตามระเบียบ
วนิยัของแหล่งปฏิบติังาน เช่น ตรงเวลา การแต่งกาย การลา เป็น
ตน้ 

  

4.ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหส้ าเร็จ 

  

5.ความกา้วหนา้ของการจดัท ารายงาน   
6.ความพึงพอใจของนกัศึกษา 
  6.1 ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและแหล่งปฏิบติังาน 

  

  6.2 ต่อความเหมาะสม ความปลอดภยั ท่ีพกั   
  6.3 ต่อความสะดวกปลอดภยัในการเดินทาง   
  6.4 ต่อความเหมาะสมของค่าตอบแทน    
7.สรุปโดยรวมของนกัศึกษา   
 

ขอ้เสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
 

ค่าระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย…………………………………….. 
 

ลงช่ือ....................................................ผูป้ระเมิน 
(......................................................) 

.........../................./............. 
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