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วทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกลิวารี 
ศาสนาจารย์ ดร. ประดษิฐ์ เถกงิรังสฤษฏ์ 

อธิการบด ีมหาวทิยาลยัพายพั 

ความน า 

โรงเรียนพระคริสตธรรมแมคกิลวารีจดัตั้งข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1889 โดย ศาสนาจารยด์ร. แดเนียล 
แมคกิลวารี ซ่ึงเป็นมิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน โรงเรียนแห่งน้ีไดมี้ววิฒันาการเร่ือยมา ได้
เปล่ียนช่ือและท าพนัธกิจการเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ตามยุคสมยัอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในการจดัตั้งวทิยาลยัพายพัในช่วงปี ค.ศ. 1974 เป็นตน้มา โดย
การรวมสถาบนัหลกัสองแห่งของสภาคริสตจกัรฯ เขา้ดว้ยกนัคือ วทิยาลยัพระคริสตธรรมในสมยัท่ี
ศาสนาจาย ์ดร.จอห์น แฮมลิน เป็นผูอ้  านวยการ กบัโรงเรียนพยาบาลอนามยัและผดุงครรถแ์มคคอร์มิค 
ซ่ึงมีอาจารยบุ์ญชวนเจิมประไพ เป็นผูอ้  านวยการ ร่วมกบัโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ซ่ึงมี นพ.พิพฒัน์ ตรัง
รัฐพิทย ์เป็นผูอ้  านวยการ ร่วมปรึกษาหารือกบัคณะผูจ้ดัตั้งจากสภาคริสตจกัรในประเทศไทยในเวลานั้น
ไดแ้ก่ ดร.คอนรัด คิงศฮิ์ลล ์ผูป้กครอง ร.ต.ท. แกว้ เนตตโยธิน และอาจารยธ์วชั เบญจวรรณ เป็นตน้ ได้
ร่วมกนัจดัตั้งวทิยาลยัพายพั จนไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหจ้ดัตั้งเป็น “วทิยาลยั
พายพั” ในปี ค.ศ. 1974 

ในระยะเร่ิมแรกของการจดัตั้งนั้น วทิยาลยัพระคริสตธรรมยงัไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารบริหารของ
วทิยาลยัพายพัอยา่งเตม็ตวั จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1979 จึงเขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาลยัพายพั กลายเป็น 
“คณะศาสนาศาสตร์แมคกิลวารี” มีฐานะเทียบเท่าคณะหน่ึงของวทิยาลยัพายพั แต่ก็ยงัคงท าหนา้ท่ีใน
การผลิตผูรั้บใชพ้ระเจา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคริสตจกัรต่อไป 

ยกฐานะเป็นวทิยาลยั 

เม่ือมีการปรับเปล่ียนอธิการบดีของมหาวทิยาลยัพายพัในปี ค.ศ. 2006 เม่ือสภามหาวิทยาลยัมี
มติแต่งตั้งศาสนาจารยผ์ศ.ดร.ประดิษฐ ์ เถกิงรังสฤษฏ ์ โดยความเห็นชอบของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย ใหท้  าหนา้ท่ีอธิการบดี สืบต่อจาก ดร.บุญทอง ภู่เจริญ ซ่ึงเกษียณอายจุากการท างาน ดร.
ประดิษฐ ์ จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับเปล่ียนสภานภาพของคณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารีอีกคร้ัง เพื่อใหมี้
ความคล่องตวัในการบริหารและการสร้างผูน้ าใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของคริสตจกัรมากข้ึน 
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ดงันั้นจึงมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลยัพายพั ส่วนหน่ึงคือการยกฐานะของ
คณะศาสนาสตร์แมคกิลวารีข้ึนเป็น “วทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี” เพื่อใหมี้ศกัยภาพในการท า
พนัธกิจในการเตรียมผูรั้บใชพ้ระเจา้ตามความตอ้งการของคริสตจกัรมากยิง่ข้ึนและสภามหาวยิาลยั
พายพั ในคราวประชุมสมยัวสิามญั คร้ังท่ี 1/1549 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2549 ก็ไดใ้หค้วามเห็นชอบกบั
การปรับเปล่ียนโครงสร้างบริหารในคร้ังน้ี 

สถานภาพของวทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกลิวารี 

วตัถุประสงคห์ลกัของการยกฐานะของคณะศาสนศาสตร์ฯ ข้ึนเป็น “วทิยาลยั” คือ การบริหาร
จดัการแนวใหม่ท่ีคล่องตวัและตอบสนองพนัธกิจในการเตรียมผูรั้บใชใ้นระดบัต่าง ๆ และสอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริงของคริสตจกัร ดว้ยเหตุน้ี วทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารีจึงมีพนัธกิจและ
ความรับผดิชอบหลกัอยู ่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาการในการจดัการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานหลกัสูตรของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น การเปิดสอนหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้ง
ระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั อีกส่วนหน่ึงเป็น
พนัธกิจท่ีตอบสนองนโยบายของสภาคริสตจกัรในการสร้างผูรั้บใชใ้หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
คริสตจกัรและสังคมสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งคล่องตวัตามนโยบายของมหาวทิยาลยัและสภา
คริสตจกัรฯ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารเปิดสอนหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด าเนินไปไดต้รงตาม
เป้าหมาย ดงันั้น ปริญญาทางศาสนาศาตร์ของวทิยาลยัพระคริสตธรรมคมัภีร์แมคกิลวารีจึงเป็น
สถาบนัศาสนศาสตร์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากรัฐบาล 

รูปแบบการด าเนินงาน 

เม่ือการเรียนการสอนศาสนศาสตร์ไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นวทิยาลยัแลว้ พนัธกิจทั้งมวลของ
วทิยาลยัแห่งน้ีจึงเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ใกลชิ้ดคริสตจกัรมากข้ึน หรืออีกนยัหน่ึงคริสตจกัรเป็นเจา้ของและ
ก าหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอนและการอบรมผูน้ าคริสตจกัรตามความตอ้งการของ
มหาวทิยาลยั เพื่อใหก้ารบริการจดัการของวทิยาลยัแห่งน้ีด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงอยากเห็น
การปรับเปล่ียนดงัน้ี 

1. มหาวทิยาลยัพายพัโดยความเห็นชอบของสภาคริสตจกัรฯ จดัตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึง ท า
หนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งวิทยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารีกบัคริสตจกัร เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็นของ
คริสตจกัรในการจดัการเรียนการสอนและการอบรมผูน้ าคริสตจกัรในระดบัต่าง ๆ 
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2. วทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี ควรจะมีฐานะเป็นหน่วยงานหน่ึงของสภาคริสตจกัรฯ 
เพื่อท าพนัธกิจและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของสภาคริสตจกัรฯ วทิยาลยัฯ จึงควรมี
ผูแ้ทนในการประชุมสมชัชาสภาคริสตจกัรดว้ย 

3. สภาคริสตจกัรฯ และมหาวทิยาลยัพายพั ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบในการจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนุนการท าพนัธกิจในรูปแบบต่าง ๆ ของวทิยาลยัพระคริสตธรรมอยา่งเพียงพอเพื่อใหก้ารท าพนัธ
กิจเกิดผลอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย 

4. เม่ือคริสตจกัรเป็นเจา้ของวทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี คริสตจกัรจึงตอ้งมีส่วนร่วม
ในการสนบัสนุนส่งเสริมในดา้นต่าง ๆ เช่น การเตรียมบุตรหลานเขา้เรียนต่อในวิทยาลยัพระคริสต
ธรรม การถวายเพื่อการท าพนัธกิจ และการเช่ือมโยงกบัวทิยาลยัพระคริสตธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

5. หน่วยงานต่าง ๆ ของสภาคริสตจกัรควรมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัวทิยาลยัพระคริสต
ธรรม ทั้งในการก าหนดทิศทางในการเตรียมผูรั้บใช ้การจดัท าหลกัสูตร การวางแผนสร้างผูน้ าในระดบั
ต่าง ๆ รวมทั้ง การเพิ่มพนูความรู้ทางดา้นศาสนศาสตร์ การเสริมความเช่ือ และการบริหารคริสตจกัร
อยา่งมีคุณภาพ อยา่งนอ้ย วทิยาลยัพระคริสตธรรมตอ้งท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานศิษยาภิบาลและ
คริสตจกัร เป็นตน้ 

สรุป 

จึงอยากเห็นคริสตจกัรใหค้วามสนใจและสนบัสนุนใหว้ทิยาลยัพระคริสตธรรมแมคกิลวารี 
ภายใตโ้ครงสร้างการบริหารของมหาวทิยาลยัพายพั มีศกัยภาพในการเตรียมผูน้ าคริสตจกัรในระดบัต่าง 
ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม ทุกส่วนของสภาคริสตจกัรฯ ควรใหค้วามส าคญัและเอาใจใส่ในการเตรียมผูน้ า
ผูรั้บใชอ้ยา่งจริงจงั เพื่อให้อนาคตของคริสตจกัรในประเทศไทยมีความมัน่คง และมีผูน้ าท่ีมีความรู้และ
ความเช่ือท่ีเขม้แขง็มีผูรั้บใชท้ั้งในระดบันกัวชิาการและนกัปฏิบติั มีการเตรียมผูน้ าอยา่งเป็นระบบ หวงั
วา่ การประชุมสมชัชาสภาคริสตจกัรฯ ท่ีจะมาถึงในเดือนตุลาคมน้ี ท่ีประชุมจะหยบิยกเอาเร่ืองอนาคต
ในการเตรียมผูน้ าผูรั้บใชม้าพูดอยา่งจริงจงั ใหค้วามส าคญัต่ออนาคตของคริสตจกั มากกวา่ท่ีจะทุ่มเท
ทุกอยา่งไปท่ีการเลือกตั้งผูบ้ริหาร หรือธุรกิจธุรการของหน่วยงานและสถาบนัท่ีด าเนินไปไดต้าม
ศกัยภาพท่ีแต่ละแห่งเป็นอยู ่ผมเช่ือวา่ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งหยบิยกมาพดูคุยอยา่งจริงจงั ควรเป็นคุณภาพ
ของผูน้ าคริสตจกัร และความเจริญงอกงามของคริสตจกัรท่ีเป็นพระกายของพระเยซูคริสตม์ากกวา่ท่ีจะ
ทุ่มความส าคญัไปท่ีการเมืองเร่ืองของผูบ้ริหารสภาคริสตจกัรฯ ถา้เราให้ความส าคญัต่อความเขม้แขง็
และความเช่ือมัน่คงของคริสตจกัร เร่ืองอ่ืน ๆ ก็จะตามมาอยา่งแน่นอน จึงขอน าความคิดท่ีท่านเปาโล
หนุนใจพี่นอ้งทั้งหลายในช่วงท่ีจะประชุมสมชัชาสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ดงัน้ี 

“อยา่ทุกขร้์อนในส่ิงใด ๆ เลย 
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แต่จงทูลเร่ืองความปรารถนาของท่านทุกอยา่งต่อพระเจา้ดว้ยการอธิษฐาน การวงิวอน กบัการ
ขอบพระคุณ แลว้สันติสุขแห่งพระเจา้ ซ่ึงเกินความเขา้ใจจะคุม้ครองจิตใจและความคิดของท่านไวใ้น
พระเยซูคริสต”์ (ฟีลิปปี 4:6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 75 ฉบบัท่ี 674 สิงหาคม 2006, หนา้ 20-21, 48 


