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บทน า 

 วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทำงวิชำกำร คุณธรรม และจริยธรรม วิจัย

แสวงหำควำมรู้ใหม่ บริกำรรับใช้สังคมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดมั่นในหลักคริสต์ศำสนำและ 

“สัจจะ-บริกำร”  รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยพำยัพ กล่ำวคือ มี

ประสบกำรณ์ของควำมเป็นนำนำชำติ โดยเรียนรู้จำกควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ ภำษำ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม  และได้รับกำรพัฒนำสู่พลเมืองโลก กล่ำวคือ ได้รับกำรปลูกฝังและพัฒนำให้มีสมรรถนะควำมเป็น

สำกล ทั้งทำงวิชำกำร วิชำชีพ และวิชำชีวิต เพื่อกำรด ำรงชีวิตและกำรอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่ำงสันติสุข โดย

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ คุณธรรมน ำใจ รับใช้สังคม วิชำกำรก้ำวหน้ำ พัฒนำสู่สำกล 

ในกำรเตรียมบัณฑิตเพ่ืออกไปท ำงำนรับใช้สังคมนั้น ควำมรู้และทักษะกำรท ำงำนจะต้องด ำเนินควบคู่

กันไปอย่ำงแยกกันมิได้ วิทยำลัยฯ ตระหนักว่ำกำรให้ควำมรู้แต่เพียงในห้องเรียนยังไม่เพียงพอ แต่จ ำเป็นต้อง

ฝึกปฏิบัติในสนำมจริงเพ่ือให้เกิดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และน ำประสบกำรณ์นั้นมำถอดบทเรียนก่อให้เกิด

เป็นองค์ควำมรู้ที่เสริมควำมรู้เดิม  ฉะนั้น ทฤษฎีและหลักกำรในห้องเรียน และกำรปฏิบัติในสนำมจริงเป็นสิ่งที่

ควรน ำมำบูรณำกำร 

วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ ประกอบด้วยคณำจำรย์ที่มีควำมรู้เชิงวิชำกำรและมีประสบกำรณ์ในสนำม

ศึกษำที่หลำกหลำย ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยำลัยฯ จึงเห็นควรทีจ่ะได้มีกำรจัดกำร

องค์ควำมรู้ในด้ำนกำรบูรณำกำรงำนวิชำกำรและงำนสนำมศึกษำเพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปจัดกระบวนกำรและ

กลไกต่ำงๆ ภำยในวิทยำลัยฯ เพ่ือพัฒนำนักศึกษำให้เป็นบุคคลที่มีควำมรู้ในเชิงวิชำกำรและมีทักษะควำม

ช ำนำญในภำคปฏิบัติ อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมควำมมุ่งหมำยของวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา 

 วิชำประสบกำรณ์สนำมศึกษำถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรและก ำหนดให้นักศึกษำทุกคนต้องลงทะเบียน

เป็นวิชำบังคับ ในเบื้องต้นนักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์จุดดีและจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนำ และสำมำรถน ำสิ่งที่

เรียนในชั้นเรียนไปใช้ได้บ้ำง แต่กำรเรียนรู้ที่สมบูรณ์อันเกิดจำกกำรน ำประสบกำรณ์มำสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใน

ระดับท่ีสูงขึ้น ตลอดจนคิดวิเครำะห์และสังเครำะห์เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นยังเป็นสิ่ง

จ ำเป็นต้องให้เกิดข้ึน 

 ประกำรที่สอง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่คณำจำรย์ทั้งที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรศึกษำและ

ประสบกำรณ์ภำคสนำมและอำจำรย์ผู้สอนในชั้นเรียนเป็นสิ่งส ำคัญยิ่งในกำรบูรณำกำรควำมรู้และกำรปฏิบัติ

ให้ด ำเนินไปควบคู่กัน  

 เหล่ำนี้เป็นที่มำของหัวข้อทฤษฎีและปฏิบัติ : การบูรณาการวิชาการกับประสบการณ์สนามศึกษา โดย

มีจุดประสงค์เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำและบูรณำกำรภำยในวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ ต่อไป 
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แผนการจัดการความรู้  

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM 

Process) 

ชื่อหน่วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี 

ขอบเขต KM : กำรบูรณำกำรวิชำกำรและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

1 ก ำหนด

ประเด็น 

2 วัน บุคลำกรใน

คณะวิชำมี

ส่วนร่วมใน

กำรก ำหนด

ประเด็น

ควำมรู้ที่

สอดคล้องกับ

เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

อย่ำง

น้อย 

ร้อยละ 

80 ของ

บุคลำกร

ประจ ำ

คณะ

ทั้งหมด

เข้ำร่วม 

 ดร.สกุณี 

เกรียงชัย

พร 

กรรมกำร

กำร

จัดกำร

องค์

ควำมรู้

ระดับ

คณะ 

2 กำรสร้ำงและ

แสวงหำ

ควำมรู้ 

ภำยใน 

 ค้นหำ

ควำมรู้จำก

บุคลำกร

ภำยในคณะ

วิชำ 

 จัดกิจกรรม 

CoP เพ่ือดึง

ควำมรู้จำก

ผู้เชี่ยวชำญ

หรือผู้มี

3  เดือน พบ

ผู้เชี่ยวชำญ/

หรือผู้มี

ประสบกำรณ์ 

จัดกิจกรรม

พบปะพูดคุย

ให้ได้องค์

ควำมรู้ตำม

ประเด็น

ควำมรู้ที่บ่งชี้ 

อย่ำง

น้อย 2 

คน ขึ้น

ไป 

ครบถ้วน

ทุก

ประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 ดร. สกุณี 

เกรียงชัย

พร 

กรรมกำร

กำร

จัดกำร

องค์

ควำมรู้

ระดับ

คณะ 
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM 

Process) 

ชื่อหน่วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี 

ขอบเขต KM : กำรบูรณำกำรวิชำกำรและประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี 

ล ำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ 

ประสบกำร

ในด้ำนกำร

สอนและ

กำรปฏิบัติ

ภำคสนำม 

ภำยนอก 

แสวงหำ

ควำมรู้จำก

ต ำรำและ

เอกสำร 

 

3 กำรจัดควำมรู้

ให้เป็นระบบ 

 สรุปควำมรู้

ตำม

ประเด็น

และจัด

หมวดหมู่

ควำมรู้จำก

กิจกรรม 

CoP/VCoP 

1 เดือน เอกสำรสรุป

ควำมรู้ตำม

ประเด็น

ควำมรู้ 

ครบถ้วน

ตำม

ประเด็น

ที่ก ำหนด 

 ดร. สกุณี 

เกรียงชัย

พร 

กรรมกำร

กำร

จัดกำร

องค์

ควำมรู้

ระดับ

คณะ 
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คณะผู้ร่วมด าเนินการ 

คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี ตำมประกำศวิทยำลัยพระคริสต์
ธรรมแมคกิลวำรีที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ประกอบด้วย 

1. ศำสนำจำรย์ ผศ.ดร.สำธนัญ บุณยเกียรติ  ประธำนกรรมกำร 
2. ศำสนำจำรย์ชัยพร ปัญญำ    รองประธำนกรรมกำร 
3. ครูศำสนำ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสำร์ดี   กรรมกำร 
4. ศำสนำจำรย์มำนิตย์ มณีวงค ์   กรรมกำร 
5. อำจำรย์สันติภำพ วิริโยทัย    กรรมกำร 
6. อำจำรย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้ 

 กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ำมำถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรู้ได้มำจำกกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้

โดยกำรจัดกิจกรรม CoP (community of practice) เพ่ือดึงควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญหรือผู้มีประสบกำรณ์แต่

ละหมวดวิชำค้นหำควำมรู้จำกบุคลำกรภำยในคณะวิชำ CoP ดังกล่ำวมีดังนี้ 

1) ประชุมคณำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์ในฝ่ำยวิชำกำรและฝ่ำยสนำมศึกษำในวันที่  17-18 พค. 2560 

2) แบ่งปันข้อมูลผ่ำนสื่อออนไลน์ (VCoP – virtual community of practice) ซ่ึงทุกคนสำมำรถ

แสดงควำมคิดเห็นได้ต่ำงสถำนที่และต่ำงเวลำ (15 พค. – 15 กค. 2560) 

3) กำรสนทนำกลุ่มย่อย (ตลอดปีกำรศึกษำ 2559) 

 

บริบทสนามศึกษาของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 
วิทยำลัยฯ มีนโยบำยให้นักศึกษำไปฝึกงำนในสนำมศึกษำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ที่

แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำดังนี้ 
1) สุดสัปดาห์  

นักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 1 ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ส ำรวจประวัติกำรด ำเนินพันธกิจและชีวิต

คริสตจักร เน้นคริสตจักรในเมืองและชนบท โดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแลและให้ค ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิดฝึก

ประเมินผลกำรศึกษำดูงำนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ในชั่วโมงสนำมศึกษำ 
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นักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 รวมทั้งนักศึกษำปริญญำปีที่ 1-3 จะได้ฝึกปฏิบัติพันธกิจ

คริสตจักร โดยมีอำจำรย์ควบคุมดูแลและให้กำรปรึกษำอย่ำงใกล้ชิด มีกำรวำงแผนกำรเรียนรู้ กำรด ำเนินงำนที่

สอดคล้องกับรำยวิชำที่ศึกษำ และประเมินผลในรูปแบบรำยงำนทุกสัปดำห์ในชั่วโมงสนำมศึกษำ  

2) ภาคฤดูร้อน 

นักศึกษำทุกชั้นปีของหลักสูตรปริญญำตรีและปริญญำโทจะได้ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมตำม

คริสตจักรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ กระจำยออกไปทั่วประเทศ ซึ่งจะท ำในช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อนของทุกปี 

3) ก่อนจบการศึกษา 

นักศึกษำปริญญำตรีชั้นปีที่ 4 ที่ก ำลังจะจบกำรศึกษำจะได้ฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมโดยปฏิบัติพันธ

กิจในคริสตจักร หน่วยงำนหรือชุมชนติดต่อกันเป็นเวลำหนึ่งภำคกำรศึกษำ ตำมควำมสนใจของนักศึกษำก่อน

ส ำเร็จหลักสูตร ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

เป้าหมายของการฝึกประสบการณ์สนามศึกษา 

วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ มีเป้ำหมำยให้นักศึกษำไดเ้รียนรู้และมีประสบกำรณ์ในสนำมศึกษำมีหลำย

มิติ โดยสำมำรถสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

1. รู้จักพระเจ้ำ 
2. รู้จักตน  
3. รู้จักคน  
4. รู้จักงำน/พันธกิจ 
5. รู้จักกำรวำงแผนงำน  
6. รู้จักกำรตัดสินใจ  
7. รู้จักกำรแก้ไขปัญหำ  
8. มีควำมรู้ 
9. ควำมสำมำรถ  
10. มีทักษะชีวิต 
11. มีควำมคิดริเริ่ม  
12. มีเทคนิคกำรสื่อสำร  
13. ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

แนวคิดด้านการบูรณาการระหว่างวิชาการกับประสบการณ์ภาคสนาม 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) : ความส าคัญ คุณค่าของการฝึกประสบการณ์สนาม

ศึกษา 
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ดร.สกุณี เกรียงชัยพร เปิดประเด็นด้วยกำรแสดงรูปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีกับปฏิบัติโดยชี้ให้เห็น

ว่ำเป็นสองส่วนที่แยกจำกกันไม่ได้ ทั้งสองไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เสริมกัน เช่นเดียวกับกำรเรียนหลักกำรและทฤษฎี

ในห้องเรียนและกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมที่แยกจำกกันไม่ได้ ทั้งสองอย่ำงก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ในด้ำน

ควำมรู้และทักษะ  

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เริ่มต้นด้วยกำรน ำเสนอควำมเข้ำใจที่ผิดระหว่ำงควำมสัมพันธ์ทั้งสองโดยใช้ภำพ

ดังนี้ 

1. เลือกทำงใดทำงหนึ่ง 

 
2. แยกส่วน 

 

แต่ในควำมเป็นจริง ทฤษฎีและปฏิบัติเป็นวงกลมของกระบวนกำรที่ต่อเนื่อง 

1. เปลี่ยนประสบกำรณ์เป็นองค์ควำมรู้ เปลี่ยนองค์ควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

กำรที่นักศึกษำออกไปฝึกงำนภำคสนำมจึงจ ำเป็นต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ไม่เป็นแต่เพียงน ำสิ่งที่ได้

เรียนรู้ในห้องเรียนไปปฏิบัติเท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำรเอำทักษะและประสบกำรณ์จำกภำคสนำมกลับมำอธิบำย

ทฤษฎีหรือวิชำกำรด้วย 

ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ เสริมในเรื่องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีและปฏิบัติว่ำ 

“เมื่อมองดูในแนวรำบได้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีกับกำรปฏิบัติ และเมื่อมองแนวดิ่งลงมำก็จะ

เห็นทั้งสองเป็นเหมือนเกลียวหรือ spiral ที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน” 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) : ประเด็นแนวคิดการบูรณาการวิชาการและ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

ทฤษฎี ปฏิบตัิ

ทฤษฎีปฏิบตัิ

ปฏิบตัิ 
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จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำจำรย์ได้น ำเสนอแนวทำงปฏิบัติกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมในบริบท
วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี ดังต่อไปนี้ 

 
 

 ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติเสนอวิธีกำรบูรณำกำรกำรเรียนในชั้นเรียนกับสนำมศึกษำดังนี้ 
1. เน้นกำรบูรณำกำรระหว่ำงวิชำกำรกับกำรปฏิบัติ ซึ่งสำมำรถท ำได้โดยกำรสอดแทรกบทเรียนหรือกำร

วัดผลในรำยวิชำต่ำง ๆ ให้เข้ำกับกิจกรรมต่ำงๆ ของวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ หรือของมหำวิทยำลัย
พำยัพ  หรือรำยวิชำอ่ืนๆ ที่เปิดสอนในวิทยำลัยฯ และกำรปฏิบัติจริงในสนำมศึกษำ เช่น ในงำนที่
นักศึกษำต้องไปถวำยเพลงในกำรนมัสกำรเนื่องในกำรเปิดภำคเรียน อำจให้นักศึกษำสะท้อนคิด
เกี่ยวกับกำรนมัสกำร กำรเทศนำ กำรร้องเพลง โดยเชื่อมโยงกับรำยวิชำหนึ่งวิชำใด เป็นต้น 

2. ให้อำจำรย์พิจำรณำว่ำจะน ำองค์ควำมรู้ในชั้นเรียนไปปฏิบัติในกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมอย่ำงไร 
3. สะท้อนคิดว่ำประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกภำคสนำมจะน ำมำก่อรูปและพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงไร 

 

สรุปแนวคิดด้านการบูรณาการด้านวิชาการและประสบการณ์สนามศึกษา 

อำจำรย์ที่สอนรำยวิชำทั่วไปควรพิจำรณำกำรน ำทักษะหรือกำรปฏิบัติต่ำงๆ เข้ำมำปฏิบัติในห้องเรียน 

แล้วเชื่อมโยงให้นักศึกษำเห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนอำจำรย์ที่ปรึกษำกำรฝึก

ประสบกำรณ์สนำมศึกษำควรพิจำรณำให้นักเรียนสะท้อนคิดในสิ่งที่ตนได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ 

แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์สนามศึกษา 

 แนวปฏิบัติที่น ำมำเป็นประเด็นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีสองด้ำนคือ กะบวนกำรก่อนที่นักศึกษำจะ

ออกฝึกงำนภำคสนำม และกำรประเมินนักศึกษำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรระหว่ำงและหลังกำรฝึกงำนของนักศึกษำ 

1. กระบวนการเตรียมตัวก่อนออกภาคสนาม 

การท าข้อตกลงของนักศึกษาและท่ีปรึกษาในสนามและวิทยาลัยฯ 
เป็นที่ทรำบกันโดยทั่วไปว่ำกำรตั้งปณิธำนหรือกำรสร้ำงข้อตกลงเบื้องต้นจะสำมำรถช่วยให้

นักศึกษำสำมำรถจดจ่ออยู่ที่เป้ำหมำย และเป็นกำรสร้ำงควำมคำดหวังให้แก่ตนเอง วิทยำลัยฯ ใช้แนวคิดนี้น ำสู่

กำรปฏิบัติโดยกำรท ำควำมตกลงสำมฝ่ำยระหว่ำงนักศึกษำ อำจำรย์ที่ปรึกษำของวิทยำลัยฯ และอำจำรย์ที่

ปรึกษำในสนำมศึกษำ โดยจุดประสงค์เพ่ือให้ทั้งสำมฝ่ำยรับผิดชอบในกระบวนกำรกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

ข้อความยินยอมส าหรับนักศึกษาซึ่งเป็นข้อตกลง 
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“ข้ำพเจ้ำขอสัญญำว่ำจะฝึกฝนเรียนรู้และปฏิบัติพันธกิจเหล่ำนี้ด้วยควำมเต็มใจ   สัตย์ซื่อ และ

ทุ่มเทอย่ำงเต็มที่ เพ่ือเป็นที่ถวำยเกียรติแด่พระเจ้ำและเสริมสร้ำงชีวิตตนเอง ให้เป็นผู้รับใช้ที่มี

คุณภำพมำกยิ่งขึ้น” 

 ข้อความยินยอมส าหรับที่ปรึกษาทั้งในสนามและของวิทยาลยัฯ  

 “ข้ำพเจ้ำที่ปรึกษำสนำมศึกษำภำคฤดูร้อน ได้รับทรำบข้อมูลและค ำสัญญำกำรฝึกปฏิบัติงำน

สนำมศึกษำภำคฤดูร้อน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 ระหว่ำงวันที่ 23 พฤษภำคม – 10 กรกฎำคม 

2559 เรียบร้อยแล้ว” 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) : กระบวนการเตรียมนักศึกษาก่อนออกภาคสนาม 
 อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์ ย้ ำควำมส ำคัญของกำรท ำสัญญำข้อตกลงระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ที่
ปรึกษำและพ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยให้นักศึกษำสำมำรถตระหนักถึงควำมส ำคัญและจริงจังของกำรฝึกภำคสนำม 
นอกจำกนี้ยังช่วยให้พี่เลี้ยงรู้บทบำทของตนเองในกำรให้ควำมรู้กับนักศึกษำ 

อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัยให้ควำมเห็นว่ำ 
ในด้ำนกำรเลือกสนำมที่จะส่งนักศึกษำไปฝึกงำน ควรเป็นลักษณะหลำกหลำย เช่น คริสตจักร  

โรงเรียน หอพัก โรงพยำบำล ฯลฯ ตำมควำมสนใจและควำมถนัดของนักศึกษำ 
อาจารย์ชัยพร ปัญญาก ำหนดหลักกำรในกำรเตรียมตัวไว้ดังนี้ 
เรำจะมีกำรปฐมนิเทศก่อนที่จะส่งนักศึกษำออกไปฝึกงำน โดยมีกำรประชุมชี้แจงบทบำท ควำม

คำดหวังของเจ้ำของสนำมศึกษำและนักเรียนในแง่ลักษณะงำน ปริมำณงำน แนะน ำคณะกรรมกำรสนำมศึกษำ 
แนะน ำตัวแทนคริสตจักร ค ำนิยำมของสนำมศึกษำ วัตถุประสงค์ของสนำมศึกษำ หน้ำที่ของที่ปรึกษำภำยใน
สนำม  เป้ำหมำยของกำรฝึกงำนในแต่ละชั้นปี 

2. การประเมินนักศึกษา 

วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีประเมินนักศึกษำท่ีออกฝึกงำนภำคสนำมในสำมมิติ โดยมีผู้
ประเมินสำมฝ่ำยคือ นักศึกษำประเมินตนเอง อำจำรย์นิเทศนักศึกษำในสนำม และผู้รับผิดชอบดูแลนักศึกษำ
ในแต่ละสนำมเป็นผู้ประเมินนักศึกษำ และวิทยำลัย  โดยเครื่องมือที่ใช้อยู่ดังนี้ 

2.1 นักศึกษาประเมินตนเอง - After Action Review and Reflection (AARR) 

AARR คือบันทึกกำรถอดบทเรียนภำยหลังกำรฝึกปฎิบัติงำนสนำมศึกษำ ภำคฤดูร้อน ในแต่ละสัปดำห์ 
นักศึกษำได้รับมอบหมำยให้ถอดบทเรียนจำกประสบกำรณ์กำรปฎิบัติงำนจำกสภำพจริงในแต่ละสัปดำห์ ซึ่งจะ
เป็นลักษณะกำรตอบค ำถำมจำกแนวทำงดังนี้  

1) ในกำรฝึกงำนในครั้งนี้นักศึกษำมีโอกำสสังเกต ฝึกหัด รับผิดชอบ และท ำอะไรบ้ำง 
2) ควำมรับผิดชอบหลักในขณะฝึกงำนคืออะไร  
3) สิ่งที่นักศึกษำได้เรียนรู้ในกำรฝึกงำนครั้งนี้คืออะไร 
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4) สิ่งที่นักศึกษำประทับใจในกำรฝึกงำนครั้งนี้คืออะไรบ้ำง 
5) ปัญหำหรอืควำมท้ำทำยที่เห็นเด่นชัดที่นักศึกษำพบในกำรฝึกงำนครั้งนี้คืออะไร ให้

วิเครำะห์สำเหตุของปัญหำนั้น  
6) นักศึกษำคิดว่ำวิธีกำรแก้ปัญหำที่พบในข้อ 4 นั้นควรท ำอย่ำงไรบ้ำง โดยอำศัยสิ่งที่ได้เรียนรู้

ในชั้นเรียน หรือหลักกำรของพระคัมภีร์ 
7) สิ่งที่นักศึกษำคำดหวังในกำรฝึกปฎิบัติสนำมศึกษำในกำรฝึกงำนครั้งนี้ที่ส ำเร็จ/เกิดข้ึน

ตำมท่ีคำดหวังไว้อย่ำงไร 
ส ำหรับหลักสูตรปริญญำโท ค ำถำมสะท้อนคิดจะเน้นกำรคิดวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำที่

ซับซ้อนขึ้นกว่ำกำรประเมินตนเองในปริญญำตรี โดยใช้ค ำถำมต่อไปนี้ 
1) วัตถุประสงค์และสิ่งที่นักศึกษำได้ท ำในกำรปฏิบัติงำนสนำมศึกษำในครั้งนี้คืออะไร 
2) สิ่งที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำนสนำมศึกษำในครั้งนี้คืออะไร (ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์/

ควำมท้ำทำย/ปัญหำ/อุปสรรค/สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คำดหมำย(ทั้งบวกและลบ)/ควำมสัมพันธ์กับพระเจ้ำ/
ควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืน/ฯลฯ) 

3) กำรสะท้อนคิด (วิเครำะห์) เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนสนำมศึกษำในครั้งนี้คืออะไร (สำเหตุ
ของควำมส ำเร็จ-ล้มเหลว/สำเหตุของปัญหำ/บทเรียนที่ได้รับ (เช่น ด้ำนควำมเชื่อ ควำมรู้ กำรรับใช้)/ควำม
ประทับใจ/ฯลฯ 

4) ในอนำคต หำกนักศึกษำได้ปฏิบัติงำนที่คล้ำยคลึงกัน นักศึกษำจะปรับปรุงแก้ไข/พัฒนำ
อย่ำงไร (เช่น วิธีกำร/วิธีคิด/ทัศนคติ/ ฯลฯ โดยระบุให้เป็นรูปธรรม/เฉพำะเจำะจงมำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้) 
 

2.2 อาจารย์นิเทศเป็นผู้ประเมิน 

    วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีมีนโยบำยในกำรส่งคณำจำรย์ออกไปในพ้ืนที่เพ่ือประเมิน
นักศึกษำ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยสนำมศึกษำคือ ศจ.ชัยพร ปัญญำเป็นผู้ก ำหนดรำยชื่อนักศึกษำฝึกงำนในสนำม
แต่ละแห่ง และรำยชื่ออำจำรย์ที่ดูแลเยี่ยมเยียน อำจำรย์แต่ะละท่ำนจะกระจำยไปตำมพ้ืนที่ต่ำงๆ ที่นักศึกษำ
ถูกส่งออกไป โดยในกำรประเมิน อำจำรย์จะได้สัมภำษณ์ผู้ดูแลนักศึกษำในแต่ละสนำม ด้วยวิธีนี้วิทยำลัยฯจะ
สำมำรถรู้บริบท ลักษณะของงำน และสิ่งที่นักศึกษำได้เรียนรู้ รวมไปถึงควำมประพฤติ บุคลิกลักษณะนิสัยที่
อำจเป็นปัญหำในภำยหลังเมื่อออกไปท ำงำน โดยในกำรพบปะระหว่ำงอำจำรย์นิเทศและผู้ดูแลนักศึกษำใน
สนำม นักศึกษำจะนั่งฟังกำรประเมินด้วยวำจำ นักศึกษำจะได้ทรำบถึงสิ่งที่ตนควรปรับปรุงแก้ไข หรือสิ่งที่
จะตอ้งท ำให้ดียิ่งขึ้น  

 

2.3 พี่เลี้ยงของนักศึกษาในสนามศึกษาเป็นผู้ประเมิน 

ผู้ที่อยู่ในสนำมซึ่งนักศึกษำไปฝึกงำนจะได้รับมอบหมำยให้ประเมินนักศึกษำโดยใช้แบบฟอร์มที่ให้ 
โดยสิ่งที่ประเมินมีดังต่อไปนี้ 
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1) กำรวำงแผน กำรจัดท ำโครงกำรแผนงำน กำรเตรียมงำน กำรประสำนงำน กำรด ำเนินงำน

ตำมแผน กำรถอดบทเรียนและประเมินผล 

o กำรวำงแผนกำรท ำงำน 

o กำรเตรียมงำน 

o กำรประสำนงำน 

o กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนงำน 

2) ควำมสัมพันธ์ กำรเรียนรู้ชีวิตและกำรท ำพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่น และหน่วยงำน  

o มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงำน 

o มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับสมำชิกคริสตจักร 

o เป็นคนที่มีน้ ำใจ ทุ่มเท 

3)  กำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม กำรท ำงำนเป็นทีม กำรใช้ชีวิตร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

o ควำมรับผิดชอบต่องำนทีได้มอบหมำย 
o กำรท ำงำนเป็นทีม 
o กำรมำสนำมศึกษำสม่ ำเสมอตำมก ำหนด 
o กำรตรงต่อเวลำ 
o กำรช่วยเหลือผู้อื่น 
o ควำมขยัน อดทน 

4) พัฒนำศักยภำพและภำวะควำมเป็นผู้น ำ รู้จักคิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีทักษะ ควำม

ช ำนำญในสำยวิชำชีพของตนในกำรท ำพันธกิจอย่ำงต่อเนื่อง 

o กำรแต่งตัวสะอำดเรียบร้อย ถูกกำลเทศะ 
o มีสัมมำคำรวะ  
o กำรพูดจำสุภำพเหมำะสม 
o มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง  
o มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กล้ำแสดงออก    
o กระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้/ประสบกำรณ์ 
o เป็นแบบอย่ำงที่ดี มีพฤติกรรม กำรวำงตนเหมำะสม 
o ภำพโดยรวมของนักศึกษำในกำรเป็นผู้รับใช้ 
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ความรู้ทีฝ่ังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) : ประเด็นการประเมินนักศึกษา 
 จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำสนำมศึกษำให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์
และสำมำรถน ำไปเป็นแนวทำงปฎิบัติดังนี้ 

อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์เล่ำถึงวิธีปฏิบัติที่วิทยำลัยฯ ท ำว่ำ 

กำรประเมินผลฝึกงำนของนักศึกษำเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญและควรท ำอย่ำงเป็นระบบ วิทยำลัยฯ 

มีแบบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนนักศึกษำฝึกงำนที่จะให้ประเมินตนเอง เสนอว่ำให้อำจำรย์ที่สอนรำยวิชำชั้นปีที่ 4 

ควรออกไปนิเทศนักศึกษำด้วย เพื่อจะได้เป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงวิชำกำรในชั้นเรียนกับสนำมปฏิบัติ 

นอกจำกนี้อำจำรย์มำนิตย์ให้ข้อคิดเห็นว่ำในกำรประเมินโดยพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษำในสนำมควรท ำเป็น

ทีมมำกกว่ำที่จะท ำคนเดียว เพื่อที่จะได้ควำมเห็นรอบด้ำน จะท ำให้ได้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้องมำกกว่ำ 

นอกจำกนีอ้าจารย์ชัยพร ปัญญา เล่ำรำยละเอียดของชั้นตอนกำรประเมินผลว่ำ 

“ในกำรประเมินผลกำรฝึกงำน เรำจะให้นักศึกษำพิมพ์บรรยำยลักษณะทั่วไปของควำมเป็นมำของ

ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกปฏิบัติงำนในมุมมองของนักศึกษำเอง เช่น กำรฝึกงำนมีประโยชน์อย่ำงไร  นักศึกษำจะ

น ำควำมรู้จำกกำรฝึกงำนไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไรในอนำคตเมื่อนักศึกษำจบกำรศึกษำแล้ว และอ่ืนๆ” 

“นอกจำกนี้นักศึกษำจะต้องกรอกวัตถุประสงค์ของกำรฝึกงำน ในส่วนนี้นักศึกษำจะต้องพิมพ์บรรยำย 

ในหัวข้อวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญของกำรฝึกงำน โดยให้แจกแจงถึงควำมมุ่งหมำยที่ต้องกำรจำกกำรฝึกงำน ทั้งที่

เป็นผลทำงตรงและทำงอ้อมที่เกิดข้ึน โดยมีข้อสังเกตคือ วัตถุประสงค์ควรเป็นข้อควำมที่ชัดเจน” 

อาจารย์สุภัทรา อินต๊ะเทพ มีข้อเสนอในเรื่องกำรกรอกใบประเมินผลของนักศึกษำว่ำ 

“ส่วนช่วงเวลำฝึกงำน เสนอว่ำนักศึกษำควรบอกถึงระยะเวลำฝึกงำนทั้งหมดว่ำเป็นจ ำนวนกี่วัน มี

ระยะเริ่มจำกวันที่เท่ำใด ถึงวันที่เท่ำใด โดยอำจแสดงเป็นตำรำงเวลำแสดงวันที่นักศึกษำปฏิบัติฝึกงำน และ

วันที่ไม่ได้ปฏิบัติฝึกงำน ตัวอย่ำงเช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจ ำสัปดำห์ หรืออ่ืนๆ” 

อาจารย์พิเชฐ จันทรรัตน์ เสริมว่ำ 

“นักศึกษำควรเล่ำสภำพกำรท ำงำนในระหว่ำงเวลำกำรฝึกงำนด้วย เรำควรขอให้นักศึกษำพิมพ์

บรรยำยโดยย่อ บอกสภำพทั่วไปของกิจกรรมกำรฝึกงำนประจ ำวันของนักศึกษำว่ำมีอะไรบ้ำง ตั้งแต่เริ่มเข้ำ

สถำนที่ฝึกงำน กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติฝึกงำนในระหว่ำงวัน และ ภำยหลังกำรเสร็จสิ้นกำรฝึกงำน นักศึกษำควร

สำมำรถที่จะบรรยำยกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงของระยะเวลำกำรฝึกงำนได้เช่น กำรได้รับกำรฝึกอบรม

พิเศษเพ่ิมเติม หรือ กำรได้รับมอบหมำยงำนพิเศษอ่ืนๆ รวมถึงกำรบรรยำยทั่วไปถึงสภำพพ้ืนที่ของสถำนที่ที่

นักศึกษำฝึกงำนว่ำมีอะไรบ้ำงที่เป็นสิ่งที่นักศึกษำสำมำรถได้ควำมรู้และ น ำไปเป็นแบบอย่ำงเพ่ือกำรปฏิบัติงำน

ทีด่ีได้ในอนำคตต่อไปได้” 

อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์กล่ำวเสริมในแง่ของผู้ดูแลหรืออำจำรย์ที่ปรึกษำในสถำนที่ซึ่งนักศึกษำไป

ฝึกงำน 
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อำจำรย์ที่ปรึกษำในสนำมฝึกงำนมีหน้ำที่เป็นผู้ดูแล ให้ค ำปรึกษำในกำรฝึกงำนของนักศึกษำ ควรมี

กำรบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และ วุฒิกำรศึกษำด้วยหำกทรำบ  

นอกจำกนี้ควรให้นักศึกษำเขียนบรรยำยลักษณะของงำนที่ฝึกปฏิบัติ ได้แก่ พันธกิจ/งำน/กิจกรรมท่ีได้รับ

มอบหมำย บทบำทควำมรับผิดชอบของนักศึกษำ วันเวลำที่ด ำเนินกำร สถำนที่ด ำเนินงำน และเรื่องอ่ืนๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกำรท ำงำน นอกจำกนี้ยังต้องให้นักศึกษำบอก แนวทำงกำรประยุกต์ควำมรู้ทักษะที่เกิดจำกกำร

ปฏิบัติจริงในคริสตจักร/หน่วยงำน ไปใช้ให้เกิดผลในอนำคตได้อย่ำงไรในอนำคต 

อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย ให้ควำมเห็นในตอนท้ำยของใบประเมินว่ำ 

ในตอนสุดท้ำยของการเขียนรายงานควรระบุปัญหำ อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ โดยให้ระบุ 

สำเหตุของปัญหำ หรือ อุปสรรคที่เกิดขึ้น แนวทำงในกำรแก้ไข และ แนวทำงในกำรป้องกันปัญหำ เพื่อมิให้ 

ปัญหำนี้เกิดขึ้นในกำรฝึกงำนของนักศึกษำรุ่นต่อไป นักศึกษำต้องระบุข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในรำยงำนฉบับนี้ 

เพ่ือเป็นแนวทำงให้วิทยำลัยฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ และน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ดีขึ้นในกระบวนกำรฝึกงำนของ

วิทยำลัยฯ ด้วย 

อาจารย์มานิตย์ มณีวงค์ระบุวิธีกำรประเมินผลที่ใช้ในวิทยำลัยฯ 
วิทยำลัยฯของเรำมีกำรประเมินผลกำรฝึกงำนของนักศึกษำโดยใช้แบบฟอร์ม AARR เป็นเครื่องมือที่

ช่วยให้เห็นว่ำนักศึกษำได้เรียนรู้อะไร กำรประเมินจำกผู้ดูแลนักศึกษำในสนำมฝึกบำงครั้งไม่ได้ข้อมูลเที่ยงตรง
และเป็นจริง เนื่องจำกมีเรื่องของกำรถนอมน้ ำใจและรักษำควำมสัมพันธ์ ปัญหำเรื่องกำรประเมินสนำม 

อาจารย์ชัยพร ปัญญา เสริมว่ำ 
กำรประเมินผลไม่ได้มำจำกนักศึกษำฝ่ำยเดียวเท่ำนั้น อำจำรย์ที่ปรึกษำหรือผู้ดูแลนักศึกษำในสนำมก็

ต้องประเมินนักศึกษำด้วย 
 อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัยเสนอให้มีกำรปรับวิธีกำรให้คะแนนในกำรประเมินนักศึกษำว่ำ 

ควรมีกำรปรับวิธีกำรประเมินผลกำรฝึกงำนของนักศึกษำในด้ำนกำรให้คะแนน คือ 70% ของคะแนน

กำรฝึกภำคสนำมควรเป็นกำรให้อำจำรย์นิเทศไปพูดคุยกับฝ่ำยคริสตจักร (สนำม) จำกที่เมื่อก่อนคริสตจักรส่ง

ใบประเมินที่ประกอบด้วยคะแนนมำให้วิทยำลัยฯ หลำยครั้งกำรประเมินท ำได้ไม่ละเอียด และให้ค่ำกลำงๆ คือ 

3 จำกสเกล 5 ซึ่งไม่ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษำได้มำกนัก 
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สรุปความรู้ 

 กำรบูรณำกำรวิชำกำรกับประสบกำรณ์ภำคสนำมควรกระท ำอย่ำงมีแผนและเป็นกระบวนกำร โดย

อำจำรย์ที่สอนรำยวิชำ และอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคสนำมควรมีกำรประสำนกันเพ่ือวำงแผนกำรบูรณำกำร 

 ในด้ำนกระบวนกำรก่อนที่นักศึกษำจะออกไปฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม ควรมีกำรเลือกสนำมท่ี

เหมำะสมกับนักศึกษำ กล่ำวคือ ควรเป็นที่ซึ่งมีลักษณะพันธกิจสอดคล้องกับควำมสนใจ ควำมถนัด และ

แผนกำรในอนำคตของนักศึกษำ รวมถึงควรเป็นสนำมที่มีพ่ีเลี้ยงสำมำรถสอนงำนให้แก่นักศึกษำได้ 

 ส ำหรับด้ำนกำรประเมินกำรฝึกงำนของนักศึกษำ ในกำรประเมินของวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ ใช้

แนวปฏิบัติในกำรประเมินรอบด้ำน คือด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ ด้ำนบุคลิกภำพ และด้ำนควำมสัมพันธ์ 

 นอกจำกนี้นักศึกษำควรได้รับกำรประเมินสำมมิติ คือนักศึกษำประเมินตนเอง อำจำรย์นิเทศประเมิน

นักศึกษำ และผู้ดูแลประเมินนักศึกษำในสนำม กำรท ำเช่นนี้จะช่วยให้นักศึกษำได้เห็นตนเองจำกรอบด้ำนเพ่ือ

น ำสู่กำรพัฒนำ 
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ภาคผนวก 

บรรณนิทัศน ์

การบูรณาการด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการศึกษาด้านครสิต์ศาสนศาสตร์ 

Dykstra, Craig. "Reconceiving Practice” in Wheeler, Barbara G. and Edward Farley, eds. 

Shifting Boundaries: Contextual Approaches to the Structure of Theological 

Education. Louisville: Westminster/John Knox Press, 1991.  

Dykstra summarizes the reasons for the problematic separation of theory and 

practice in theological education. Dykstra conceives of the separation as rooted in 

problematic assumptions with regard to the chief aim of such education. Instead of 

understanding the practices of participants in theological communities as acting in 

partnership, theological education carries the underlying assumption that practitioners “do 

something to somebody.” Thus theological education assumes the appropriate focus is 

upon development of the individual, who needs to learn proper techniques to produce 

desired outcomes. Instead, Dykstra suggests, theological education should engage critical 

reflection upon practices. The proper subject of theological education is not the individual 

who carries our practices (clergy), but communities who engage in practice. Thus Dykstra 

identifies the problematic of theological education as a "picture of practice that is harmfully 

individualistic, technological (instrumental or 3 causal), not historical, and abstract. Dykstra's 

prescription calls for fundamental changes in the assumptions, subjects, contents and 

"desired outcomes" of theological education. 

Johnson, Luke T. and Charlotte McDaniel. "Teaching Theology in Context." The 

Christian Century, (February 2-9 2000): 118-122.  

Candler School of Theology recently shifted its approach to Contextual Education. 

The article describes how the Candler School of Theology anticipated and implemented 

changes in its overall curriculum to strengthen the connections between theology and 

responsive action, specific practice, and personal formation. The authors, both faculty 

members at Candler, contrast such an emphasis with the more traditional approach in 

theological education, which separates concepts from experiences. They report on 
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significant changes suggested and made by the entire faculty of the school to place 

contextual education at the core of the entire program. Small group reflection, visits to 

ministry sites, and plenaries form some of the structure for the program. The article 

concludes with a frank discussion of the problems in such an approach to theological 

education, with special note of the strain an emphasis on contextual components of 

education places on the rest of the curriculum. 

Killen, Patricia O’ Connell and John De Beer. The Art of Theological Reflection. New 

York: Crossroad, 2001.  

 The text begins by defining the territory for theological reflection as being the 

overlap between tradition (religious heritage) and experience. They describe transformative 

theological reflection as exploration of the meaning, purpose, and value of our actions. 

Next, they explore the process of reflection as being a movement toward insight, of which 

we must become aware. Their suggestion for a reflective process includes these 

“movements”: encountering feelings, images, insights, which then moves the reflector 

toward action. They suggest methods for personal and then group theological reflection. 

Their concrete descriptions of reflection, combined with specific methods, make the book a 

practical choice for the field educator. 

Mahan, Jeffrey H. “Problematic Supervision in Seminary Field education.” Journal of 

Supervision and Training in Ministry, Vol. 17 (1996): 59-64.  

 Mahan analyzes the underlying causes for inadequate supervision in Field education 

programs. He looks at the motivation, training and supervision of those who supervise Field 

education students. He notes that a number of systematic problems that contribute to the 

problematic relationships between Field education Supervisors and students plague field 

education programs. Among these problems are: the quantity of Supervisors needed and the 

corresponding challenge of providing adequate training and support, the ambivalence within 

ministry itself about collaborative work involving supervision at any level, and the task-

oriented framework for understanding the work of the field education student. Mahan 

suggests that seminaries must address these underlying systemic problems in order to 

strengthen the quality of supervision that contributes such significant weight to the 
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educational experience of field education. ---. Barbara B. Troxell and Carol J. Allen. Shared 

Wisdom: A Guide to Case Study Reflection in Ministry. Nashville: Abingdon, 1993. The 

authors, all of whom have been practioners of Field education, write a basic how to guide 

for using cases to do theological reflection in groups. They include guidelines about how to 

write cases, how to present and discuss them, and some 6 advice about what is not helpful 

in case presentations. They give examples of cases, and give examples of drawing upon 

biblical wisdom in relation to cases. This book is a candidate for use in assigning texts to 

students as well as a resource for educators. 

Moore, Mary Elizabeth Mullino. Teaching From the Heart: Theology and Education 

Method. Minneapolis: Fortress Press, 1991. Reprint, Harrisburg: Trinity Press 

International, 1998.  

 Moore connects the theological wisdom of process theology with the wisdom of 

pedagogy. She argues that pedagogy should be shaped in dialogue with theology, and vice 

versa. She presents five methodologies for teaching and illustrates their contributions to 

theology and theology's possible contributions to the methodologies. field educators will 

value the book for its insights about integrative learning. 

Stone, Howard W. and James O. Duke. How To Think Theologically. Minneapolis: 

Fortress, 1996.  

 This text gives fundamental advice and definitions for the practice of theological 

reflection. The authors draw a distinction between embedded and deliberative theology. 

They look at three understandings of what the process of theological reflection: interpreting, 

correlating, and assessing. They give a rudimentary procedure for theological reflection, and 

define critical theology. They refer to a few "cases" but do not place "case study" at the 

heart of their exposition. Field education’s understanding of theological reflection can be 

deepened by this text. 

Brookfield, Stephen D. Becoming a Critically Reflective Teacher. San Francisco: Jossey-

Bass, 1995.  
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 The book examines “getting inside students’ heads” as a crucial task in effective 

teaching. Teachers should understand the symbolic meanings their actions have for their 

students. Brookfield argues that knowing the way students experience learning helps the 

teacher to make a convincing connection between the teacher’s “what we want them to 

do” and the learners’ concerns and expectations. Brookfield presents “participant learning 

portfolios” that are a way for students to cumulatively record observations about their own 

learning. These offer a way for students to pursue selfevaluation in connection with an 

ongoing practice of weekly self-reflection. Field educators will find practical suggestions for 

improving the quality of their teaching. 

Mezirow, Jack. “Contemporary Paradigms of Learning.” Adult Education Quarterly, Vol. 

46, No. 3., (Spring 1996): 158-173.  

 This article presents basic aspects of the “Transformational Theory” of adult 

learning. Mezirow begins by examining the assumptions that underlie the meaning of 

learning. In particular, this paper looks at the contrast between Western rationalism and 

social cognitivists as opposed to Transformational Theory, a “third alternative”. While 

Western rationalism posits external, objective truth, social cognitivists argue that there is a 

social basis for all cognitive categories. The twelve key propositions of Transformation theory 

are presented. Of particular note for the purpose of this bibliography is the proposition that 

a frame of reference is composed of two dimensions: “ a meaning perspective” and a 

“meaning scheme”. He notes that a “more fully developed (more functional) frame of 

reference is one that is more (a) inclusive, (b) differentiating, (c) permeable, (d) critically 

reflective, and (e) integrative of experience. Mezirow summarizes the values of 

Transformation Theory as being its “focus on a critically reflective emancipatory critique 

grounded in the very structures of intersubjective communicative competence.” Mezirow 

next explains that Transformation theory is a reconstructive theory, like Chomsky, Jean 

Piaget and Lawrence Kohlberg’s theories. He argues that Transformation Theory is truly 

cross-cultural. Mezirow, Jack. Chapter , “How Critical Reflection Triggers Transformative 

Learning.” In Merriam, S.B. and Fostering Critical Reflection in Adulthood. San Francisco: 

Jossey-Bass: 1990. Mezirow examines how reflection on assumptions is a crucial aspect of 
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transformational learning for adults. Mezirow focuses his conception of learning on the 

aspect of making new meaning that arises in the learning experience. He presents the 

contrast between two dimension of meaning making: meaning schemes (“sets of related and 

habitual expectations governing if-then…relationships) and meaning perspectives (“higher 

order schemata, theories, propositions, beliefs, prototypes, goal orientations and 

evaluations”). The purpose of critical reflection is to scrutinize both, and to enable a shift in 

perspective where appropriate. He points to the importance of 15 reflection action, 

“understood as action predicated on a critical assessment of assumptions”. Mezirow’s 

central purpose is to highlight the importance of “construal of meaning” to adult learning. 

Schön, Donald A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action. N.p.: 

Basic Books, 1983. 16  

 Schön, known for his creation of the term “reflective practitioner”, here describes 

how professionals in many fields face a “crisis of confidence” and a decline in selfimage. 

Professionals should be: “making sense of uncertainty, performing artistically, setting 

problems, and choosing among competing professional paradigms…” He calls for 

professionals to move beyond viewing themselves as technical experts, and instead move 

toward reflection-in-action. He examines reflective process for its domains of language, the 

following of particular implications, and the practitioner’s changing stance toward his/her 

situation. Schön notes the limitations of reflection-inaction that arise when practitioners 

reflect only within and not upon their systems of understanding. Schön’s call is ultimately 

for a move by professionals from a focus on technical expertise to an emphasis on 

developing professional capacity for reflectionin-action. ---. Educating the Reflective 

Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the Professions. San 

Francisco: Jossey-Bass, 1987. Here Schön builds upon his earlier work (The Reflective 

Practitioner). While the first book was richly descriptive of what reflective practice should be, 

this work gives specific outlines for how to work with students in different professions in 

order to enable their growth as reflective practitioners. Schön focuses on the interplay 

between “coach” and student in the professional education for design, music, and 

psychotherapy. He cites examples from actual practicum, and gives specific details of how 
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he and his frequent teaching partner, Chris Argyris, interact with students in the classroom 

environment. Field educators have largely adopted Schön’s phrase “reflective practitioner”, 

and will find both of his texts directly inspirational for work with students who are 

developing reflective capacities. 
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วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีจัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “กำรบูรณำกำรทฤษฎี
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