1
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บทนา
วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีผลิตบัณฑิตทีเ่ ป็ นเลิศทำงวิชำกำร คุณธรรม และจริยธรรม วิจยั แสวงหำควำมรูใ้ หม่ บริกำรรับใช้สงั คมและ
ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยยึดมันในหลั
่
กคริสต์ศำสนำและ “สัจจะ-บริกำร” รวมทัง้ เป็ นบัณฑิตทีส่ ะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
พำยัพ กล่ำวคือ มีประสบกำรณ์ของควำมเป็ นนำนำชำติ โดยเรียนรูจ้ ำกควำมหลำกหลำยทำงเชือ้ ชำติ ภำษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และได้รบั กำร
พัฒนำสูพ่ ลเมืองโลก กล่ำวคือ ได้รบั กำรปลูกฝั งและพัฒนำให้มสี มรรถนะควำมเป็ นสำกล ทัง้ ทำงวิชำกำร วิชำชีพ และวิชำชีวติ เพื่อกำรดำรงชีวติ และ
กำรอยูร่ ่วมกันในสังคมโลกอย่ำงสันติสขุ โดยมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนี้ คุณธรรมนำใจ รับใช้สงั คม วิชำกำรก้ำวหน้ำ พัฒนำสูส่ ำกล
กำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำรเป็ นภำระกิจหลักด้ำนหนึ่งทีว่ ทิ ยำลัยฯ มุ่งมันเพื
่ ่อให้สอดคล้องกับเป้ ำหมำยของสถำบัน คือกำรสร้ำงองค์ควำมรูผ้ ำ่ น
ทำงกำรวิจยั ซึ่งเป็ นสิง่ ทีข่ ำดไม่ได้ในกำรพัฒนำควำมแข็งแกร่งในด้ำนวิชำกำร ตลอดจนเผยแพร่องค์ควำมรูค้ วำมเข้ำใจให้กบั คริสตจักรและองค์กรค
ริสเตียนต่ำง ๆ และองค์ประกอบหนึ่งของกำรวิจยั คือกำรทบทวนวรรณกรรม อันเป็ นองค์ประกอบสำคัญของงำนวิจยั
คณำจำรย์ของวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมฯ มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรทบทวนวรรณกรรม องค์ควำมรูด้ งั กล่ำวสำมำรถนำมำรวบรวมเป็ นองค์
ควำมรูเ้ พื่อเป็ นประโยชน์แก่วทิ ยำลัยฯ คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปี 2560 จึงได้ทำกำรรวบรวมองค์ควำมรูด้ งั กล่ำวขึน้ มำในหัวข้อ แนวทำงกำร
ทบทวนวรรณกรรม เพื่อทีท่ งั ้ คณำจำรย์ของวิทยำลัยฯ และนักศึกษำจะได้รบั แนวทำงปฏิบตั จิ ำกองค์ควำมรูด้ งั กล่ำว

4
แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา
เนื่องจำกกำรทบทวนวรรณกรรมเป็ นส่วนทีส่ ำคัญของกำรวิจยั กำรรูบ้ ทบำทหน้ำทีแ่ ละเข้ำใจในกระบวนกำรทบทวนวรรณกรรมเป็ นส่วนหนึ่ง
ของกำรทำวิจยั ให้ประสบควำมสำเร็จ อย่ำงไรก็ด ี ทีผ่ ่ำนมำพบว่ำ คณำจำรย์และนักศึกษำยังมิได้ใช้ประโยชน์จำกกำรทบทวนวรรณกรรมในกำรสร้ำง
งำนวิจยั ให้มคี ุณภำพเท่ำทีค่ วร และยังมีควำมสับสนว่ำ หน้ ำทีข่ องกำรทบทวนรรณกรรมคืออะไร ควรครอบคลุมประเด็นอะไรบ้ำง ทิศทำงกำรคัดเลือก
วรรณกรรมควรเป็ นอย่ำงไร ฯลฯ ประเด็นเหล่ำนี้เป็ นทีม่ ำของกำรจัดกำรองค์ควำมรูใ้ นปี กำรศึกษำนี้
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (ตำมหัวเรื่อง)
แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่ วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี
ขอบเขต KM : แนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในกำรวิจยั
เป้ ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรูเ้ กีย่ วกับแนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : แบบประเมินคุณภำพกำรทบทวนวรรณกรรมสำหรับกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำปริญญำโท
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ตัวชีว้ ดั
เป้ ำหมำย
งบประมำณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
สถำนะ
1 กำรบ่งชีค้ วำมรู้
1 วัน
บุคลำกรในคณะวิชำ อย่ำงน้อย
1,000.- ดร. สกุณี เกรียง กรรมกำรกำร
ประชุมบุคลำกรประจำ
มีสว่ นร่วมในกำร
ร้อยละ 80
ชัยพร
จัดกำรองค์
คณะเพื่อบ่งชีค้ วำมรู้
กำหนดประเด็น
ของบุคลำกร
ควำมรูร้ ะดับ
ควำมรูท้ ส่ี อดคล้อง ประจำคณะ
คณะ
• ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
กับเป้ ำหมำยที่
ทัง้ หมดเข้ำ
“ทฤษฎี” กับ “กำร
กำหนด
ร่วม
ปฏิบตั ”ิ
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่ วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี
ขอบเขต KM : แนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในกำรวิจยั
เป้ ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรูเ้ กีย่ วกับแนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : แบบประเมินคุณภำพกำรทบทวนวรรณกรรมสำหรับกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำปริญญำโท
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ตัวชีว้ ดั
เป้ ำหมำย
งบประมำณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
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• กำรตอบสนองที่
เหมำะสม
กำรสร้ำงและแสวงหำ
ควำมรู้
ภำยใน
• ค้นหำควำมรูจ้ ำก
บุคลำกรภำยในคณะ
วิชำ
• จัดกิจกรรม CoP เพื่อ
ดึงควำมรูจ้ ำก
ผูเ้ ชีย่ วชำญหรือผูม้ ี
ประสบกำรในด้ำนกำร
ทำวิจยั
ภำยนอก

3 เดือน

อำจำรย์ของวิทยำลัย อย่ำงน้อย 2
ฯ ทีม่ ปี ระสบกำรณ์ คน ขึน้ ไป
ในกำรทำงำนวิจยั
ครบถ้วนทุก
ประเด็น

ดร. สกุณี เกรียง
ชัยพร

สถำนะ

กรรมกำรกำร
จัดกำรองค์
ควำมรูร้ ะดับ
คณะ
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แบบฟอร์ม 3.2 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่ วยงำน : วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี
ขอบเขต KM : แนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในกำรวิจยั
เป้ ำหมำย KM (Desired State) วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีสำมำรถจัดกำรควำมรูเ้ กีย่ วกับแนวทำงกำรทบทวนวรรณกรรม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้เป็ นรูปธรรม : แบบประเมินคุณภำพกำรทบทวนวรรณกรรมสำหรับกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำปริญญำโท
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ตัวชีว้ ดั
เป้ ำหมำย
งบประมำณ
ผูร้ บั ผิดชอบ
สถำนะ
แสวงหำควำมรูจ้ ำกตำรำ
และเอกสำร
3 กำรจัดควำมรูใ้ ห้เป็ นระบบ 1 เดือน
เอกสำรสรุปควำมรู้ ครบถ้วนตำม
ดร. สกุณี เกรียง กรรมกำรกำร
ตำมประเด็นควำมรู้ ประเด็นที่
ชัยพร
จัดกำรองค์
• สรุปควำมรูต้ ำมประเด็น
กำหนด
ควำมรูร้ ะดับ
และจัดหมวดหมู่ควำมรู้
คณะ
จำกกิจกรรม CoP
คณะผู้ร่วมดาเนิ นการ
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรี ตำมประกำศวิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีท่ี 1/2560 เรื่อง แต่งตัง้
คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปี กำรศึกษำ 2560 ประกอบด้วย
1. ศำสนำจำรย์ ผศ.ดร.สำธนัญ บุณยเกียรติ
ประธำนกรรมกำร
2. ศำสนำจำรย์ชยั พร ปัญญำ
รองประธำนกรรมกำร
3. ครูศำสนำ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสำร์ด ี
กรรมกำร
4. ศำสนำจำรย์มำนิตย์ มณีวงค์
กรรมกำร
5. อำจำรย์สนั ติภำพ วิรโิ ยทัย
กรรมกำร
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6. อำจำรย์ ดร.สกุณี เกรียงชัยพร

กรรมกำรและเลขำนุ กำร

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้
กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมำถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรูไ้ ด้มำจำกกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรูโ้ ดยกำรจัดกิจกรรม CoP (community
of practice) เพื่อดึงควำมรูจ้ ำกผูเ้ ชีย่ วชำญหรือผูม้ ปี ระสบกำรณ์ในด้ำนกำรทำวิจยั จำกบุคลำกรภำยในวิทยำลัยฯ
ขัน้ ตอน CoP มีดงั นี้
1) กำรบรรยำยในหัวข้อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีและกำรปฏิบตั ิ โดย ศำสนำจำรย์ ผศ. ดร. สำธนัญ บุณยเกียรติ
2) ประชุมคณำจำรย์ผมู้ ปี ระสบกำรณ์ในด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลและกำรทำวิจยั ในช่วงเดือน สค. 2560 - มิ.ย. 2561
3) แบ่งปันข้อมูลผ่ำนสือ่ ออนไลน์ (VCoP – virtual community of practice) ซึ่งทุกคนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ต่ำงสถำนทีแ่ ละต่ำงเวลำ
(1 สค. 2560 – 30 มิ.ย. 2561)
4) กำรสนทนำกลุ่มย่อย (ตลอดปี กำรศึกษำ 2560)
นอกจำกแหล่งควำมรูภ้ ำยใน คณะกรรมกำรฯ ยังแสวงหำควำมรูจ้ ำกภำยนอก เช่น ตำรำ วำรสำร บทควำม ฯลฯ เพื่อสังเครำะห์เป็ นองค์
ควำมรูเ้ กีย่ วกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง “ทฤษฎี” และ “กำรปฏิบตั ”ิ โดยกำรจัดกำรองค์ควำมรูใ้ นปี กำรศึกษำ 2560 สรุปควำมรูท้ ไ่ี ด้ออกมำดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง “ทฤษฎี” และ “การปฏิ บตั ิ ”
1.1 ความเข้าใจทีไม่
่ ถูกต้องเกีย่ วกับทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
เรำมักเข้ำใจผิดว่ำ “ทฤษฎี” และ “กำรปฏิบตั ”ิ นัน้ ตรงกันข้ำม หรือ แตกต่ำงกันอย่ำงสิน้ เชิง เรำจึงต้องเลือกทฤษฎีหรือกำรปฏิบตั ิ ไม่สำมำรถ
เลือกทัง้ สองอย่ำงได้ (บำงครัง้ เรียกว่ำ “เลือกควำมรูห้ รือกำรกระทำ” “เลือกวิชำกำรหรือชีวติ ”)
แนวคิดนี้มรี ำกฐำนมำจำกควำมเข้ำใจทีว่ ำ่ ควำมจริงจะต้องพิสจู น์ได้ดว้ ยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ โดยควำมจริงนี้จะกำหนดทฤษฎี
จำกนัน้ ทฤษฎีจะกำหนดกำรปฏิบตั ติ ่อไป (ดูภำพประกอบ 1)
ทฤษฎี

กำรปฏิบตั ิ
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ภำพประกอบ 1
จำกควำมเข้ำใจนี้ ทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั ถิ ูกแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน นัน่ คือ ทฤษฎีเกีย่ วข้องกับควำมรูค้ วำมเข้ำใจ ส่วนกำรปฏิบตั นิ นั ้
เกีย่ วข้องกับกำรนำไปใช้ ดังตัวอย่ำงกำรจำแนกรำยวิชำในสถำนศึกษำออกเป็ นรำยวิชำทฤษฎีและรำยวิชำปฏิบตั ิ แล้ววัดผลรำยวิชำทฤษฎีโดยเน้น
ควำมรูค้ วำมเข้ำใจ และวัดผลรำยวิชำปฏิบตั โิ ดยเน้นทักษะควำมสำมำรถ
นอกจำกนัน้ ผูค้ นในสังคมยังมองว่ำ “ทฤษฎี” อำจเป็ นเพียงหลักกำรทำงวิชำกำรทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง (หรือตรงกันข้ำม) กับ “กำรปฏิบตั ”ิ เช่น คิดว่ำ
นักวิชำกำรคือผูท้ เ่ี ชีย่ วชำญด้ำนทฤษฎี (แต่อำจไม่เคยลงมือทำ) ส่วนนักปฏิบตั คิ อื ผูท้ ท่ี ำงำนได้อย่ำงช่ ำชอง (แต่อำจไม่มคี วำมรู)้
กำรเข้ำใจว่ำทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั นิ นั ้ ขัดแย้งกัน ไม่เกีย่ วข้องกัน หรือเรำสำมำรถเลือกได้เพียงอย่ำงเดียวนัน้ ส่งผลกระทบต่อผูเ้ ชื่อในหลำย
ลักษณะ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
• นำย ข. คิดว่ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูท้ ค่ี ริสตจักรเป็ นเพียงทฤษฎีทน่ี ำไปปฏิบตั จิ ริงในทีท่ ำงำนไม่ได้
• เด็กชำย ค. ท่องจำข้อพระคัมภีรไ์ ด้หลำยร้อยข้อ แต่ไม่รูส้ กึ ผิดทีต่ นเองขโมยเงินจำกถุงถวำย
• ศิษยำภิบำล ง. เทศนำเกีย่ วกับกำรดำเนินชีวติ คริสเตียนแต่ไม่เทศนำเกีย่ วกับหลักข้อเชื่อ
• พระคริสตธรรม จ. เน้นควำมเป็ นเลิศทำงวิชำกำร แต่ไม่เน้นกำรพัฒนำชีวติ ของนักศึกษำ
เรำเห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรขีดเส้นแบ่งระหว่ำงทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั ิ แล้วเลือกเพียงอย่ำงเดียว นำผลเสียหลำยประกำรมำสูช่ วี ติ ของผูเ้ ชื่อและ
ชุมชนของผูเ้ ชื่อ ดังนัน้ เรำควรเรียนรูว้ ำ่ ทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั มิ คี วำมสัมพันธ์กนั อย่ำงไร และเรำควรตอบสนองอย่ำงไร
1.2 ความจริงเกีย่ วกับทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
จริงอยูท่ ่ี “ทฤษฎี” และ “กำรปฏิบตั ”ิ นัน้ แตกต่ำงกัน แต่เรำไม่สำมำรถแยกสองสิง่ นี้ออกจำกกันได้อย่ำงเด็ดขำด เพรำะไม่เพียงแต่ทฤษฎีท่ี
นำไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ แต่กำรปฏิบตั กิ น็ ำไปสูท่ ฤษฎีดว้ ย เนื่องจำกกำรปฏิบตั จิ ะทำให้เรำมีคำถำมใหม่ๆ เกีย่ วกับสถำนกำรณ์ของเรำ ซึ่งกำรตอบคำถำม
เหล่ำนัน้ จะนำไปสูท่ ฤษฎีใหม่ๆ ต่อไป (ดูภำพประกอบ 2)
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ทฤษฎี

กำรปฏิบตั ิ

ภำพประกอบ 2
อย่ำงไรก็ตำม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั ไิ ม่ใช่วงจรทีว่ นอยูก่ บั ที่ แต่เป็ นวงจรทีน่ ำไปสูก่ ำรพัฒนำให้ดขี น้ึ กล่ำวคือ ทฤษฎีทด่ี ี
นำไปสูก่ ำรปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละเหมำะสมมำกขึน้ จำกนัน้ กำรปฏิบตั ทิ ด่ี ขี น้ึ ก็จะนำไปสูท่ ท่ี ฤษฎีทด่ี แี ละเหมำะสมยิง่ ขึน้ แล้วเป็ นเช่นนี้ไ ปอย่ำงต่อเนื่อง ดัง
ตัวอย่ำงของเกลียวทีห่ มุนวนขึน้ ไปเรื่อยๆ (ดูภำพประกอบ 3)

ทฤษฎีทด่ี ขี น้ึ
ทฤษฎี

กำรปฏิบตั ทิ ด่ี ขี น้ึ
กำรปฏิบตั ิ
ภำพประกอบ 3

เรำจึงสรุปได้วำ่ ทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั นิ นั ้ เกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั อยูเ่ สมอ ภำยในทฤษฎีมกี ำรปฏิบตั ิ และกำรปฏิบตั กิ ม็ ที ฤษฎีอยูใ่ นตัว ดังนัน้
ทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั จิ งึ แยกออกจำกกันไม่ได้ แต่เสริมหนุ นกันอยูเ่ สมอ (ดูภำพประกอบ 4)
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ทฤษฎีและกำรปฏิบตั ิ
ภำพประกอบ 4
2. การตอบสนองที่เหมาะสม
2.1 การดาเนินชีวติ คริสเตียนต้องเชือ่ มโยงทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ
พระเยซูสอนให้เรำรักพระเจ้ำอย่ำงสุดใจ สุดจิต สุดควำมคิด และสุดกำลัง รวมทัง้ รักเพื่อนบ้ำนเหมือนรักตนเอง (มำระโก 12:30-31) ดังนัน้ เรำ
จึงไม่สำมำรถแยกชีวติ ของเรำออกเป็ นส่วนๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน หำกเรำเชื่อวำงใจและรักพระเจ้ำอย่ำงแท้จริง กำรดำเนินชีวติ ของเรำในทุกด้ำน ทุก
เวลำ ทุกสถำนที่ รวมทัง้ ควำมสัมพันธ์ของเรำกับทุกคนจะสอดคล้องกับมำตรฐำนของพระเจ้ำทีป่ รำกฏในพระคัมภีร์
ดังนัน้ ทุกรำยวิชำทีเ่ ปิ ดสอนในสถำบันคริสต์ศำสนศำสตร์ต้องช่วยให้ผู้เรียนรักพระเจ้ำและรักผูอ้ ่นื มำกขึน้ พูดอีกอย่ำงว่ำเรำต้องมีคริสต์
ศำสนศำสตร์ทม่ี ชี วี ติ และควรมีรำยวิชำทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ฝ่ ำยจิตวิญญำณและกำรสร้ำงสำวกด้วย
2.2 การทาพันธกิจต้องอาศัยทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
ชุมชนของผูเ้ ชื่อจะรับใช้พระเจ้ำได้อย่ำงเกิดผลมำกขึน้ หำกเรำเรียนรูท้ จ่ี ะพัฒนำทฤษฎีและกำรปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไป โดยประเมินกำรทำพัน ธ
กิจของเรำโดยใช้ควำมจริงจำกพระวจนะของพระเจ้ำ และแสวงหำควำมจริงของพระเจ้ำทีล่ กึ ซึ้งมำกขึน้ ผ่ำนทำงกำรทำพันธกิจของเรำ เช่น ตัง้ คำถำม
ว่ำกำรทำพันธกิจกับผูพ้ กิ ำรช่วยให้เรำเข้ำใจคริสต์ศำสนศำสตร์เรื่องควำมทุกข์มำกขึน้ อย่ำงไรบ้ำง ซึ่งคำตอบทีไ่ ด้จะนำไปสูก่ ำรทำพันธกิจกับผูพ้ กิ ำร
ทีเ่ กิดผลมำกขึน้ ต่อไป
2.3 การสร้างผูร้ บั ใช้ตอ้ งเน้นทัง้ ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
คริสตจักรไทยจะเป็ นพระพรมำกขึน้ ต่อชุมชนและสังคม หำกเรำมีผรู้ บั ใช้พระเจ้ำทีม่ ที งั ้ ทฤษฎีและกำรปฏิบตั ิ ดังนัน้ เมื่อคริสตจักรและพระ
คริสตธรรมร่วมกันสร้ำงผูร้ บั ใช้พระเจ้ำรุ่นใหม่ เรำควรเน้นทัง้ ทฤษฎีและกำรปฏิบตั ิ ควำมรูแ้ ละกำรกระทำ วิชำกำรและชีวติ
ดังนัน้ รำยวิชำสนำมศึกษำ หรือ ประสบกำรณ์ภำคสนำม จึงเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั รำยวิชำอื่นๆ ทีเ่ ปิ ดสอนในสถำบันคริสต์ศำสนศำสตร์ และ
สถำบันคริสต์ศำสนศำสตร์ตอ้ งเน้นกิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวติ ของผูเ้ รียนในทุกๆ ด้ำน ทัง้ ร่ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ และสังคม
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ดังนัน้ วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีระบุวตั ถุประสงค์ขอ้ แรกไว้วำ่ “เพื่อฝึกฝนผูร้ บั ใช้ให้มคี วำมรูค้ วำมเข้ำใจด้ำนคริสต์ศำสนศำสตร์
อย่ำงลึกซึ้ง มีวฒ
ุ ภิ ำวะทำงด้ำนจิตใจ จิตวิญญำณ และมีทกั ษะ ควำมสำมำรถในกำรทำพันธกิจ อีกทัง้ เป็ นผูร้ บั ใช้ตำมแบบอย่ำงของพระเยซู คริสต์ใน
คริสตจักรและสังคม”
ในขณะเดียวกัน สถำบันคริสต์ศำสนศำสตร์ต้องใกล้ชดิ คริสตจักรท้องถิน่ (คณำจำรย์ตอ้ งร่วมรับใช้ในคริสตจักรท้องถิน่ ) และพัฒนำผูน้ ำ
คริสตจักรท้องถิน่ ในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรจัดหลักสูตรระยะสัน้ สำหรับผูน้ ำคริสตจักร และกำรเป็ นวิทยำกรในคริสตจักร
สรุป
ทฤษฎีกบั กำรปฏิบตั เิ ป็ นสิง่ ทีแ่ ยกจำกกันไม่ได้ วิทยำลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวำรีเห็นถึงควำมสำคัญในกำรทำควำมเข้ำใจระหว่ำง
ควำมสัมพันธ์ของสองด้ำนนี้ จึงได้จดั กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ น้ึ โดยประเด็นทีส่ ำคัญจำกกำรประชุมดังกล่ำวคือรูปแบบของควำมสัมพัน ธ์และกำร
ตอบสนองทีเ่ หมำะสมตำมกรอบของคริสต์ศำสนศำสตร์ทเ่ี หมำะกับบริบทของวิทยำลัยฯ

