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บทนํา
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม วิจัยแสวงหาความรู้
ใหม่ บริการรับใช้สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดมั่นในหลักคริสต์ศาสนาและ “สัจจะ-บริการ” รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่
สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวคือ มีประสบการณ์ของความเป็นนานาชาติ โดยเรียนรู้จาก
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม และได้รับการพัฒนาสู่พลเมืองโลก กล่าวคือ ได้รับการปลูกฝัง
และพัฒนาให้มีสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการดํารงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
โลกอย่างสันติสุข โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ คุณธรรมนําใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล
การพัฒนาในด้านวิชาการเป็นภาระกิจหลักด้านหนึ่งที่วิทยาลัยฯ มุ่งมั่นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน
การผลิตงานเขียนวิชาการทั้งจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาความแข็งแกร่งในด้านวิชาการ
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับคริสตจักรและองค์กรคริสเตียนต่าง ๆ
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมฯ มีองค์ความรู้ในด้านการเขียนงานวิชาการหลากหลายด้านได้แก่ ด้านศาสนศาสตร์ ด้าน
พระคัมภีร์ศึกษา ด้านพันธกิจ ด้านดนตรีคริสตจักร ด้านประวัติศาสตร์คริสตจักร ซึ่งในแต่ละด้านมีลักษณะและธรรมชาติของ
งานเขียนที่แตกต่างกันไป ทางคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของวิทยาลัยฯ จึงเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมและสังเคราะห์
กระบวนการเขียนงานวิชาการอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจงานเขียนเฉพาะด้านดังกล่าว
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แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา
เนื่องจากการเขียนเชิงวิชาการเป็นศึกษาค้นคว้าส่วนบุคคลอันจะนํามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษาได้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้การสื่อสารด้วยการเขียนยังเป็นการกระจายและถ่ายทอดความรู้สู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึง
คนได้เป็นจํานวนมาก การจะสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้เขียนจําเป็นต้องมีทักษะและเข้าใจ
ลักษณะการเขียนในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในกรณีของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมฯ คณาจารย์เป็นผู้มีองค์ความรู้ในการเขียนงาน
วิชาการในสาขาเฉพาะของตน องค์ความรู้ในคณาจารย์จําเป็นต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะสามารถนําความรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าเผยแพร่สู่ชุมชนได้ ด้วยเหตุนี้ แผนการจัดการความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเขียนเชิงวิชาการต่าง
ๆ ตามกลุ่มวิชาที่สอนในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมจึงเกิดขึ้นเพื่อจัดระเบียบความรู้ให้เป็นระเบียบเพื่อนําไปเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ

แผนการจัดการความรู้ (ตามหัวเรื่อง)
การเขียนงานวิชาการในกลุ่มวิชาศาสนศาสตร์
การเขียนงานวิชาการในกลุ่มวิชาพระคัมภีร์ศึกษา
การเขียนงานวิชาการในกลุ่มวิชาพันธกิจคริสเตียน
การเขียนงานวิชาการในกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักร
การเขียนงานวิชาการในกลุ่มวิชาดนตรีคริสตจักร ศาสนพิธี และการนมัสการ
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คณะผู้ร่วมดําเนินการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ตามประกาศวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี
ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย
1. อนุศาสนาจารย์ ผศ.ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ
2. ศาสนาจารย์ชยั พร ปัญญา
รองประธานกรรมการ
3. ครูศาสนา ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี
กรรมการ
4. ศาสนาจารย์มานิตย์ มณีวงค์
กรรมการ
กรรมการ
5. อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย
6. อาจารย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร
กรรมการและเลขานุการ

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
การเขียนเชิงวิชาการสายศาสนศาสตร์













จุดประสงค์งานเขียนวิชาการคือเพื่อนําเสนอศาสนศาสตร์ ท้องถิ่นที่สงั เคราะห์ขึ ้นโดยอาศัย พระคัมภีร์ คําสอน
ของผู้เชื่อคนอื่น ๆ และบริบททางวัฒนธรรมมาประกอบกันเพื่อสร้ างศาสนศาสตร์ ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ท้ องถิ่นที่แตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็ น ชนเผ่า คริ สตจักร หรื อประเทศ
จุดประสงค์อีกประการคือเพื่อเผยแพร่ความรู้ ช่วยผู้อื่นให้ นําแนวคิดไปต่อยอด หรื อนําไปปฏิบตั ิในบริ บทของตน
การเขียนเป็ นการสร้ างสังคมการเรี ยนรู้ในแง่ที่นําความรู้ของบุคคลหนึง่ ไปบอกต่อในรูปแบบงานเขียน เพื่อเป็ น
การขยายความคิด เพื่อขยายความเข้ าใจ และสุดท้ ายจะนําศาสนศาสตร์ ที่ได้ รับการสงเคราะห์ไปประยุกต์ใช้
ปฏิบตั ิ
วรรณกรรมที่นํามาใช้ เป็ นฐานความคิดในงานเขียน ประกอบด้ วยเครื่ องมือ 3 ตัวที่สงั เคราะห์ออกมาเป็ นคริ สต์
ศาสนศาสตร์ ที่เหมาะกับบริบทนัน้ ๆ เช่น
การวิเคราะห์ข้อมูล ศาสนศาสตร์
การเขียนเชิงศาสนศาสตร์ จะเป็ นการวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมหรื อข้ อมูล 3 แหล่ง คือ พระคัมภีร์ คํา
สอนของผู้เชื่อคนอื่น ๆ และบริบทวัฒนธรรม โดยหาปฏิสมั พันธ์ที่ทงสามแหล่
ั้
งมีตอ่ กัน
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสามแหล่งใช้ วิธีการ หรื อ Cross‐check เช่น
คําสอนของผู้เชื่อคนอื่น ๆ ช่วยให้ เราเขาใจพระคัมภีร์มากขึ ้นอย่างไร
พระคัมภีร์ช่วยตรวจสอบคําสอนของผู้เชื่อว่าสอดคล้ องกับพระคัมภีร์หรื อไม่ พระคัมภีร์ช่วยให้ เราประเมินสิง่ ที่
เกิดขึ ้นในสังคม หรื อศาสตร์ อื่น ๆ อย่างไร
บริ บทช่วยให้ เราเข้ าใจพระคัมภีร์มากขึ ้นอย่างไร
วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมมีจดุ ยืนที่ชดั เจนว่า ความสัมพันธ์ของข้ อมูลทังสามแหล่
้
งนี ้จะต้ องสมดุล โดยมีพระ
คัมภีร์เป็ นหลักและศูนย์กลาง ไม่ใช่เน้ นด้ านใดด้ านหนึง่ เป็ นพิเศษ โดยไม่สนใจบริ บท พระคัมภีร์ หรื อคําสอนผู้
เชื่อคนอื่น ๆ อย่างหนึง่ อย่างใดจนขาดสมดุลในด้ านอื่น เพื่อที่คําสอนที่เป็ นประโยชน์กบั คริ สตจักร ไม่สร้ าง
ปั ญหาเอนเอียงซ้ ายจัดหรื อขวาจัด
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ศาสนศาสตร์ เป็ นแกนกลางที่สามารถนําไปเชื่อมกับงานเขียนในด้ านอื่น

การเขียนเชิงวิชาการสายพระคัมภีร์ศึกษา














จุดประสงค์ เพื่อให้ ร้ ูบริบทพระคัมภีร์ตอนนัน้ ๆ ให้ ชดั เจนมากขึ ้น ต้ องสนใจจริง ๆ เพื่อต้ องการศึกษาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวกับข้ อพระคัมภีร์ตวั นันว่
้ า ความหมายเชิงลึกคืออะไร
หัวข้ อที่นํามาศึกษา เช่น ความหมายของข้ อพระคัมภีร์ ในข้ อ บท เล่ม ตีความว่ามีความหมายว่าอะไร หรื อเป็ น
การศึกษาประเด็น ข้ อขัดแย้ งระหว่างข้ อความ คําที่ใช้ ที่เป็ นประเด็นปั ญหา หาคําตอบที่ถกู ต้ องหรื อใกล้ เคียง
้ มให้ มากที่สดุ
ความจริงและความหมายดังเดิ
ลักษณะการทบทวนวรรณกรรมเพื่อช่วยหาคําตอบที่ถกู ต้ องมากที่สดุ จากการศึกษา โดยอ้ างถึงนักศาสนศาสตร์
ที่เขียนหรื อเชี่ยวชาญในด้ านนัน้ ๆ วิธีคิดของนักศาสนศาสตร์
ผู้คนนิยมศึกษาพระคัมภีร์ใหม่มากกว่าพระคัมภีร์เดิม
OT ความหมายของประเด็นปั ญหานัน้ ตอบสนองกับปั ญหาปั จจุบน
ั อย่างไร
ถอดบทเรี ยน ให้ บทเรี ยนอะไรจากประวัติศาสตร์ นนั ้
การทบทวนวรรณกรรมควรให้ มีความเป็ นปั จจุบนั หากเป็ นวารสารไม่ควรเกิน 10 ปี และประเด็นที่คนสนใจ
ตํารา ชื่อหนังสือได้ มาจากวารสารที่มีการอ้ างอิงบ่อย ๆ
กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ใช้ วิธีการวิเคราะห์ หลักการตีความพระคัมภีร์ Gordon
ขันตอนการตี
้
ความหมายพระคัมภีร์ของผู้สอนประจําวิชา ซึง่ ได้ มากจากพจนานุกรม สารานุกรม ศัพทานุกรม
หนังสือตีความหมายพระคัมภีร์

การเขียนเชิงวิชาการสายพันธกิจ












งานเขียนในสายพันธกิจคริสเตียนมีหลากหลายด้ าน เช่น คริ สเตียนศึกษา การประกาศ การให้ คําปรึกษา การ
อภิบาล ฯลฯ เหล่านี ้รวมเรี ยกว่า Practical Theology ซึง่ ด้ านต่าง ๆ แหล่งข้ อมูล การทบทวนวรรณกรรมจะมี
บทบาทที่แตกต่างกันไป
ศาสนศาสตร์ พระคัมภีร์ศกึ ษา ส่วนใหญ่จะทํากับเอกสาร ส่วนสายพันธกิจส่วนใหญ่ทํากับชุมชน เป็ นการวิจยั
ภาคสนาม
พันธกิจ field education / bring theology into conversation
หน้ าที่ของการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็ นกรอบก
ศาสนศาสตร์ วิจยั ตัววรรณกรรม
แต่สายพันธกิจ ‐ ตัววรรณกรรมไม่ได้ เป็ นคําตอบ แต่จะนําไปอธิบาย ตรวจสอบ หรื อสนับสนุนผลที่ได้
ทุกศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือรับใช้ พระกิตติคณ
ุ
แต่สายอื่นยกเว้ นพระคัมภีร์ศกึ ษา ไม่ได้ ทํา Exegesis วิธีการแบบพระคัมภีร์
เนื ้อหาของวิชานัน้ ๆ คืออะไรที่มีการตกผลึกตีความเรี ยบร้ อยแล้ วกลายเป็ น theoretical/conceptual
framework



ทุกศาสตร์ มีกรอบ แต่กรอบอาจนําพาไปพบสิง่ ใหม่ อาจเป็ นการทบทวนกรอบ
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การทบทวนวรรณกรรมทําเพื่อหาวิธีการแก้ ปัญหา
วรรณกรรม ได้ แก่ พระคัมภีร์ หลักศาสนศาสตร์ ประสบการณ์ชีวิต ศาสตร์ อื่น ๆ

การเขียนเชิงวิชาการสายประวัติศาสตร์






เนื ้อหางานเขียนด้ านประวัติศาสตร์ คริ สตจักรเป็ นการเรี ยนรู้อดีต ทําความเข้ าใจเพื่อนํามาพัฒนาปั จจุบนั หรื อหา
แนวทางแก้ ไข รวมทังเป็
้ นแนวทางในการปรับตัวเข้ ากับปั จจุบนั และก้ าวสูอ่ นาคต
แหล่งข้ อมูลในการเขียนเชิงประวัติศาสตร์ อาจเป็ นได้ ทงแหล่
ั ้ งข้ อมูลปฐมภูมิ เช่น บุคคลที่มีประสบการณ์ตรงใน
เหตุการณ์นนั ้ ๆ และทุติยภูมิ เช่น เอกสารท้ องถิ่น
ควรมีการตรวจสอบข้ อมูลเพื่อให้ งานเขียนมีความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบข้ อมูลทําได้ โดย ใช้ แหล่งข้ อมูลหลาย
แหล่งแล้ วตรวจสอบว่าข้ อมูลที่ได้ สอดคล้ องกันหรื อไม่

การเขียนเชิงวิชาการสายดนตรีคริสตจักร และศาสนพิธีและการนมัสการ







เนื ้อหาของงานเขียนด้ านดนตรี คริสตจักรควรเป็ นประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ ดนตรี สรรเสริญพระเจ้ าในบริ บท
วัฒนธรรม
จุดประสงค์ของงานเขียนด้ านดนตรี คริ สตจักรควรเป็ นการตอบสนองปั ญหาการใช้ ดนตรี ในคริ สตจักรท้ องถิ่น
งานเขียนด้ านดนตรี คริ สตจักรเป็ นสหวิทยาซึง่ บูรณาการเข้ ากับสาขาอื่น ๆ เช่น ศาสนพิธี การนมัสการ คริ สเตียน
ศึกษา สังคมศาสตร์ พระคัมภีร์ศกึ ษา ประวัติศาสตร์ และมิชชัน่ เป็ นต้ น
ในงานเขียนด้ านศาสนพิธีนมัสการ วรรณกรรมที่นํามาใช้ ทบทวนไม่ใช่คําตอบ แต่เป็ นแนวทางหาคําตอบให้ กบั
ประเด็นหรื อปั ญหาที่คริสตจักรกําลังประสบอยู่
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สรุปความรู้ที่ได้
ลักษณะและกระบวนการเขียนงานวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีสรุปได้ดังนี้
จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

กลุ่ม วิช า

ศาสนศาสตร์
(Theology)

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม
(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

การสร้ างคริสตศา ประเด็นที่
สนศาสตร์ เน้ นศา เกี่ยวข้ องและ
สนศาสตร์ ท้องถิ่น ตอบสนองบริบท
ท้ องถิ่นที่
เฉพาะเจาะจงใน
ยุคปั จจุบนั

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

ใช้ เป็ นกรอบ
สังเคราะห์
แนวคิดและ
วรรณกรรมจาก
สังเคราะห์ประเด็น สามแหล่ง
ทางศาสนศาสตร์ (1) พระคัมภีร์
(2) คําสอนของผู้
เชื่อคนอื่น ๆ
(3) บริ บททาง
วัฒนธรรม
โดยแหล่งข้ อมูล
ย้ อนหลัง 5 ปี
ยกเว้ นงาน

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

ส่วนใหญ่ใช้ วิธี
วิจยั เอกสารซึง่
ประกอบด้ วยสาม
แหล่งต่อไปนี ้
1 พระคัมภีร์
2 คําสอนของผู้
เชื่อคนอื่น ๆ
3 บริ บททาง
วัฒนธรรม
รวมถึงศาสตร์ อื่น
ๆ วัฒนธรรม
พื ้นบ้ าน

การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างข้ อมูล
สามแหล่งต้ องสม
มดุลกันโดยไม่
เอนเอียงไป
สุดโต่ง

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

ผู้ศกึ ษาได้ เพิ่มพูน
ความรู้ในหัวข้ อที่
ตนสนใจ
นักศาสนศาสตร์ ได้
องค์ความรู้ใหม่เพื่อ
นําแนวทางไป
ปฏิบตั ิ
‐ คริ สตจักรที่นํา
องค์ความรู้ไป
ปฏิบตั ิ

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้
(Reseach
Contribution)

นําไปสอน อัน
เป็ นการเผยแพร่
สิง่ ที่ได้ รับ เพื่อ
ผู้อื่นจะนําไปใช้
ต่อยอด
นําเสนอความ
คิดเห็นสร้ าง
ความเข้ าใจใน
ประเด็นทางศา
สนศาสตร์

9
จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

กลุ่ม วิช า

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม
(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

คลาสสิกที่
สามารถนํามา
ศึกษาได้ ตลอด

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

จากนันนํ
้ าประเด็น
มาสังเคราะห์โดย
ผ่านกรอบแนวคิด
ของพระคัมภีร์ คํา
ข้ อมูลออนไลน์ e‐ สอนของผู้เชื่อ
journal นักศึกษา
และบริบทท้ องถิ่น
ไม่ใช่ ใช้ แต่
ให้ ออกมาเป็ น
ภาษาไทย
คริ สต์ศาสน
อาจารย์เข้ าไปดู ศาสตร์ ที่เหมาะกับ
บ่อยมากน้ อย
บริบทนัน้ ๆ
เพียงใด
ห้ องสมุด อบรม
การใช้ ฐานข้ อมูล
หัวข้ อใน area ที่
สนใจ

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

(Reseach
Contribution)

นําองค์ความรู้
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
‐ สร้ างสังคมการ
เรี ยนรู้
(Learning
community)

‐

สามารถ
นําไปใช้ อ้างอิง
เพื่อสนับสนุน
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จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

กลุ่ม วิช า

(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

เพื่อเข้ าใจ
ความหมายของ
พระคัมภีร์

ภาษาพระคัม ภีร์

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม

ขึ ้นอยูก่ บั ความ
สนใจของบุคคล
หรื อนักวิชาการใน
สายพระคัมภีร์
ศึกษา (สํารวจได้
จากสิง่ ตีพิมพ์
วิชาการ)

เป็ นข้ อมูลค้ นคว้ า
หาความหมาย
ของพระคัมภีร์ ใน
ข้ อ บท เล่ม

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

กลุม่ เล็ก ๆ 3 คน
เนื ้อหาในวารสาร
ย้ อนหลังไม่เกิน
10 ปี

ประเด็นที่คนสนใจ
อธิบายประเด็น
ตํารา
ข้ อขัดแย้ งระหว่าง ประวัติศาสตร์ พระ
ข้ อความ คําที่ใช้ ที่ คัมภีร์ ความหมาย
ของคํา
เป็ นประเด็น
หาคําตอบที่
ถูกต้ องหรื อ
ใกล้ เคียงความ
จริงและ

ชื่อแหล่งข้ อมูลได้
จากวารสารที่มี
การอ้ างอิงบ่อย ๆ

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

วิจยั เอกสารโดย
ใช้ กรอบแนวคิด
exegesis

หลักการตีความ
พระคัมภีร์ของ
Gordon

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้
(Reseach
Contribution)
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จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

กลุ่ม วิช า

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม
(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

ความหมายดังเดิ
้ ม
ให้ มากที่สดุ

แบ่งเป็ นพระ
คัมภีรเ์ ดิมและ
พระคัมภีรใ์ หม่
พระคัมภีรเ์ ดิม
พระคัม ภีร์ ศกึ ษา
(Biblical
Studies)

พระคัมภีรเ์ ดิม
เป็ นการศึกษา
บริบททาง
ประวัตศิ าสตร์
และพัฒนาการ
ของชนชาติ
อิสราเอล

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้
(Reseach
Contribution)
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จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

กลุ่ม วิช า

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม
(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

พระคัมภีรใ์ หม่
ศึกษาความ
เป็ นมาของ
สารบบพระ
คัมภีรภ์ าค
พันธสัญญาเดิม
เพือ่ ศึกษา
บริบททาง
ประวัตศิ าสตร์
โครงสร้าง
เนื้อหา
วิเคราะห์

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้
(Reseach
Contribution)
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จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

กลุ่ม วิช า

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม
(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

ประเด็นสําคัญ
ทางคริสต์ศาสน
ศาสตร์

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้
(Reseach
Contribution)

14
จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

กลุ่ม วิช า

(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

ความสนใจ
ปั ญหาในพันธกิจ
ที่ต้องได้ รับการ
แก้ ไข
พฤติกรรมมนุษย์
พัน ธกิจ
(Ministry)

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม

นํามาอธิบาย
ความหมายของ
ข้ อมูลที่ได้
(theoretical
lens/conceptua
l framework)

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

เน้ นวิจยั
ภาคสนามที่หา
ความเข้ าใจ
พฤติกรรม แนวคิด
เหตุการณ์
ปรากฎการณ์ที่
เกิดขึ ้นในชุมชน
หรื อคริสตจักร

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

นําข้ อมูลที่ได้ จาก
ภาคสนามมา
วิเคราะห์หา
ข้ อสรุป

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้
(Reseach
Contribution)

15
จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

กลุ่ม วิช า

ประวัต ศิ าสตร์
คริส ตจัก ร
(Church
History)

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม
(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

หาแง่มมุ ที่สนใจ
ของประวัติศาสตร์
ที่นํามาศึกษา เช่น
ศึกษาเปรี ยบเทียบ
ศึกษา
กระบวนการ
ศึกษาแนวคิดหรื อ
บุคคลใน
ประวัติศาสตร์
ฯลฯ

‐ แหล่งข้ อมูลปฐม

ค้ นหา วิเคราะห์
ภูมิ
ตีความหมาย
‐ แหล่งข้ อมูลทุติย เหตุการณ์ที่
ภูมิ
เกิดขึ ้นใน
ประวัติศาสตร์
คริสตจักร

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

อ่าน สํารวจ ตัง้
คําถาม
ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของ
แหล่งข้ อมูล
(Reliability)

แยกแยะระหว่าง
ข้ อเท็จจริงกับ การ
ตีความและ
มุมมองของผู้
บันทึก
(fact‐
interpretation
distinction)

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

นําสิง่ ที่ได้ จาก
การศึกษาและค
เข้ าใจอดีต แล้ ว
นํามาพัฒนา
ปั จจุบนั หรื อหา
แนวทางแก้ ไข
ปรับเข้ ากับปั จจุบนั
หนุนใจคริสตชนใน
ปั จจุบนั

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้
(Reseach
Contribution)

16
จุด ประสงค์
(Purpose of
Writing)

กลุ่ม วิช า

ดนตรี ค ริส ตจัก ร บูรณาการกับ
การนมัส การ ศาสตร์ หรื อสาขา
และศาสนพิธ ี อื่น ๆ เช่น ศาสน
(Church
พิธี การนมัสการ
Music/
Worship/
คริสเตียนศึกษา
Litergy)
สังคมศาสตร์ พระ
คัมภีร์ศกึ ษา
ประวัติศาสตร์ และ
มิชชัน่

การหาประเด็น
หัวข้ อ
(Research
Topic
Formulation)

จุด ประสงค์
หน้ าที่ และ
ขอบเขตของการ
ทบทวน
วรรณกรรม
(Purpose,
Role, and
Scope of the
Literature
Review)

วิธ ีก ารทบทวน
วรรณกรรม
(Preparing,
Organizing,
and Writing
the Literature
review)

ระเบีย บวิธ ี
(Research
Method)

การวิเ คราะห์
ข้ อ มูล หรื อ
เนือ้ หา
(Data/Content
Analysis)

ผู้ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากงานวิจ ัย
(Research
Significance)

วิธ ีก ารนํา
ความรู้ ท่ ไี ด้ ไ ป
ประยุก ต์ ใ ช้
(Reseach
Contribution)

นําความรู้ไปพัฒนา
นําไปบูรณาการ
ดนตรี ที่ใช้ ใน
เข้ ากับพันธกิจ
ชุมชนคริ สตชน
ด้ านอื่นของ
ตอบสนองปั ญหา คริสตจักร เช่น
การใช้ ดนตรี ใน
คริ สเตียนศึกษา
บริบทของแต่ละ
ศาสนพิธี จิต
วัฒนธรรม หรื อ
บําบัด ฯลฯ
ประเพณีของ
คริสตจักรท้ องถิ่น
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