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ความนา
โรงเรี ยนพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี จดั ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1889 โดย ศาสนาจารย์ดร. แดเนียล
แมคกิลวารี ซึ่ งเป็ นมิชชันนารี คณะอเมริ กนั เพรสไบทีเรี ยน โรงเรี ยนแห่งนี้ได้มีววิ ฒั นาการเรื่ อยมา ได้
เปลี่ยนชื่อและทาพันธกิจการเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยมบุคลากรเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าตามยุคสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการจัดตั้งวิทยาลัยพายัพในช่วงปี ค.ศ. 1974 เป็ นต้นมา โดย
การรวมสถาบันหลักสองแห่ งของสภาคริ สตจักรฯ เข้าด้วยกันคือ วิทยาลัยพระคริ สตธรรมในสมัยที่
ศาสนาจาย์ ดร.จอห์น แฮมลิน เป็ นผูอ้ านวยการ กับโรงเรี ยนพยาบาลอนามัยและผดุงครรถ์แมคคอร์ มิค
ซึ่ งมีอาจารย์บุญชวนเจิมประไพ เป็ นผูอ้ านวยการ ร่ วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์ มิค ซึ่ งมี นพ.พิพฒั น์ ตรัง
รัฐพิทย์ เป็ นผูอ้ านวยการ ร่ วมปรึ กษาหารื อกับคณะผูจ้ ดั ตั้งจากสภาคริ สตจักรในประเทศไทยในเวลานั้น
ได้แก่ ดร.คอนรัด คิงศ์ฮิลล์ ผูป้ กครอง ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิ น และอาจารย์ธวัช เบญจวรรณ เป็ นต้น ได้
ร่ วมกันจัดตั้งวิทยาลัยพายัพ จนได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิ การ ให้จดั ตั้งเป็ น “วิทยาลัย
พายัพ” ในปี ค.ศ. 1974
ในระยะเริ่ มแรกของการจัดตั้งนั้น วิทยาลัยพระคริ สตธรรมยังไม่ได้อยูภ่ ายใต้การบริ หารของ
วิทยาลัยพายัพอย่างเต็มตัว จนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1979 จึงเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยาลัยพายัพ กลายเป็ น
“คณะศาสนาศาสตร์ แมคกิลวารี ” มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งของวิทยาลัยพายัพ แต่ก็ยงั คงทาหน้าที่ใน
การผลิตผูร้ ับใช้พระเจ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของคริ สตจักรต่อไป

ยกฐานะเป็ นวิทยาลัย
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยพายัพในปี ค.ศ. 2006 เมื่อสภามหาวิทยาลัยมี
มติแต่งตั้งศาสนาจารย์ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษฏ์ โดยความเห็นชอบของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักร
ในประเทศไทย ให้ทาหน้าที่อธิ การบดี สื บต่อจาก ดร.บุญทอง ภู่เจริ ญ ซึ่ งเกษียณอายุจากการทางาน ดร.
ประดิษฐ์ จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนสภานภาพของคณะศาสนศาสตร์ แมคกิลวารี อีกครั้ง เพื่อให้มี
ความคล่องตัวในการบริ หารและการสร้างผูน้ าให้สอดคล้องกับความต้องการของคริ สตจักรมากขึ้น
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ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หารของมหาวิทยาลัยพายัพ ส่ วนหนึ่งคือการยกฐานะของ
คณะศาสนาสตร์ แมคกิลวารี ข้ ึนเป็ น “วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ” เพื่อให้มีศกั ยภาพในการทา
พันธกิจในการเตรี ยมผูร้ ับใช้พระเจ้าตามความต้องการของคริ สตจักรมากยิง่ ขึ้นและสภามหาวิยาลัย
พายัพ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/1549 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ก็ได้ให้ความเห็นชอบกับ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริ หารในครั้งนี้

สถานภาพของวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี
วัตถุประสงค์หลักของการยกฐานะของคณะศาสนศาสตร์ ฯ ขึ้นเป็ น “วิทยาลัย” คือ การบริ หาร
จัดการแนวใหม่ที่คล่องตัวและตอบสนองพันธกิจในการเตรี ยมผูร้ ับใช้ในระดับต่าง ๆ และสอดคล้อง
กับสภาพความเป็ นจริ งของคริ สตจักร ด้วยเหตุน้ ี วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี จึงมีพนั ธกิจและ
ความรับผิดชอบหลักอยู่ 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการในการจัดการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานหลักสู ตรของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น การเปิ ดสอนหลักสู ตรต่าง ๆ ทั้ง
ระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย อีกส่ วนหนึ่งเป็ น
พันธกิจที่ตอบสนองนโยบายของสภาคริ สตจักรในการสร้างผูร้ ับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
คริ สตจักรและสังคมสามารถดาเนินการได้อย่างคล่องตัวตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสภา
คริ สตจักรฯ ซึ่ งจะช่วยให้การเปิ ดสอนหลักสู ตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวดาเนินไปได้ตรงตาม
เป้ าหมาย ดังนั้น ปริ ญญาทางศาสนาศาตร์ ของวิทยาลัยพระคริ สตธรรมคัมภีร์แมคกิลวารี จึงเป็ น
สถาบันศาสนศาสตร์ เพียงแห่ งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากรัฐบาล

รู ปแบบการดาเนินงาน
เมื่อการเรี ยนการสอนศาสนศาสตร์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ นวิทยาลัยแล้ว พันธกิจทั้งมวลของ
วิทยาลัยแห่งนี้จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิดคริ สตจักรมากขึ้น หรื ออีกนัยหนึ่งคริ สตจักรเป็ นเจ้าของและ
กาหนดแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนและการอบรมผูน้ าคริ สตจักรตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริ การจัดการของวิทยาลัยแห่งนี้ ดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงอยากเห็น
การปรับเปลี่ยนดังนี้
1. มหาวิทยาลัยพายัพโดยความเห็นชอบของสภาคริ สตจักรฯ จัดตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง ทา
หน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างวิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี กบั คริ สตจักร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของ
คริ สตจักรในการจัดการเรี ยนการสอนและการอบรมผูน้ าคริ สตจักรในระดับต่าง ๆ
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2. วิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี ควรจะมีฐานะเป็ นหน่วยงานหนึ่งของสภาคริ สตจักรฯ
เพื่อทาพันธกิจและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายของสภาคริ สตจักรฯ วิทยาลัยฯ จึงควรมี
ผูแ้ ทนในการประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรด้วย
3. สภาคริ สตจักรฯ และมหาวิทยาลัยพายัพ ต้องร่ วมกันรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการทาพันธกิจในรู ปแบบต่าง ๆ ของวิทยาลัยพระคริ สตธรรมอย่างเพียงพอเพื่อให้การทาพันธ
กิจเกิดผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
4. เมื่อคริ สตจักรเป็ นเจ้าของวิทยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี คริ สตจักรจึงต้องมีส่วนร่ วม
ในการสนับสนุนส่ งเสริ มในด้านต่าง ๆ เช่น การเตรี ยมบุตรหลานเข้าเรี ยนต่อในวิทยาลัยพระคริ สต
ธรรม การถวายเพื่อการทาพันธกิจ และการเชื่อมโยงกับวิทยาลัยพระคริ สตธรรมในรู ปแบบต่าง ๆ
5. หน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริ สตจักรควรมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวิทยาลัยพระคริ สต
ธรรม ทั้งในการกาหนดทิศทางในการเตรี ยมผูร้ ับใช้ การจัดทาหลักสู ตร การวางแผนสร้างผูน้ าในระดับ
ต่าง ๆ รวมทั้ง การเพิ่มพูนความรู ้ทางด้านศาสนศาสตร์ การเสริ มความเชื่อ และการบริ หารคริ สตจักร
อย่างมีคุณภาพ อย่างน้อย วิทยาลัยพระคริ สตธรรมต้องทางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานศิษยาภิบาลและ
คริ สตจักร เป็ นต้น

สรุป
จึงอยากเห็นคริ สตจักรให้ความสนใจและสนับสนุนให้วทิ ยาลัยพระคริ สตธรรมแมคกิลวารี
ภายใต้โครงสร้างการบริ หารของมหาวิทยาลัยพายัพ มีศกั ยภาพในการเตรี ยมผูน้ าคริ สตจักรในระดับต่าง
ๆ อย่างเป็ นรู ปธรรม ทุกส่ วนของสภาคริ สตจักรฯ ควรให้ความสาคัญและเอาใจใส่ ในการเตรี ยมผูน้ า
ผูร้ ับใช้อย่างจริ งจัง เพื่อให้อนาคตของคริ สตจักรในประเทศไทยมีความมัน่ คง และมีผนู ้ าที่มีความรู้และ
ความเชื่อที่เข้มแข็งมีผรู ้ ับใช้ท้ งั ในระดับนักวิชาการและนักปฏิบตั ิ มีการเตรี ยมผูน้ าอย่างเป็ นระบบ หวัง
ว่า การประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรฯ ที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ ที่ประชุมจะหยิบยกเอาเรื่ องอนาคต
ในการเตรี ยมผูน้ าผูร้ ับใช้มาพูดอย่างจริ งจัง ให้ความสาคัญต่ออนาคตของคริ สตจัก มากกว่าที่จะทุ่มเท
ทุกอย่างไปที่การเลือกตั้งผูบ้ ริ หาร
หรื อธุ รกิจธุรการของหน่วยงานและสถาบันที่ดาเนินไปได้ตาม
ศักยภาพที่แต่ละแห่งเป็ นอยู่ ผมเชื่อว่าประเด็นสาคัญที่ตอ้ งหยิบยกมาพูดคุยอย่างจริ งจัง ควรเป็ นคุณภาพ
ของผูน้ าคริ สตจักร และความเจริ ญงอกงามของคริ สตจักรที่เป็ นพระกายของพระเยซู คริ สต์มากกว่าที่จะ
ทุ่มความสาคัญไปที่การเมืองเรื่ องของผูบ้ ริ หารสภาคริ สตจักรฯ ถ้าเราให้ความสาคัญต่อความเข้มแข็ง
และความเชื่อมัน่ คงของคริ สตจักร เรื่ องอื่น ๆ ก็จะตามมาอย่างแน่นอน จึงขอนาความคิดที่ท่านเปาโล
หนุนใจพี่นอ้ งทั้งหลายในช่วงที่จะประชุมสมัชชาสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ดังนี้
“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่ งใด ๆ เลย
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แต่จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน การวิงวอน กับการ
ขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่ งเกินความเข้าใจจะคุม้ ครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ใน
พระเยซูคริ สต์” (ฟี ลิปปี 4:6-7
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