
รายงานพนัธกิจนมสัการ ปี 2021 
(พฤศจิกายน 2020 - ตุลาคม 2021) 

คริสตจกัรสะพานเหลือง  



พนัธกิจนมสัการ 

ดแูลการนมสัการทุกรอบของครสิตจกัร ทัง้การนมสัการรวม การ
นมสัการภาคภาษาจนีแตจ้ิว๋ การนมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้ และ
ภาคภาษาไทยรอบบา่ย การนมสัการครสิตจกัรเดก็(Junior Church) 
และการนมสัการภาคภาษาจนีกลาง ตลอดจน กลุ่มอธษิฐาน กลุ่มเยีย่ม
เยยีน ศาสนพธิ ีและสว่นของการนมสัการเนื่องในวาระพเิศษต่างๆ  



การนมสัการวนัอาทิตยแ์ละการอธิษฐานของคริสตจกัร(online) 

รอบรวม 
และ 

รอบจีนแต้จ๋ิว 

รอบไทยเช้า 
และ 

รอบไทยบา่ย 

รอบจีนกลาง 
(Zoom) 

อธิษฐานวนัพธุ อธิษฐานวนัเสาร ์

 

299 ผูเ้ขา้ชม 

 

97 ผูเ้ขา้ชม และ 
34 ผูเ้ขา้ชม 

 

 

30 คน 

 

52 คน 

 

44 คน 



3) เย่ียมเยียนออนไลน์ 2) MV เพลงหนุนใจ 

เพือ่เป็นสือ่ใหพ้ีน้่องน าไปใช้

ในประกาศ เชน่ เพลงโลกน้ี

ของพระบดิา พกัพงิในพระเจา้ 

เป็นตน้   
 

 พนัธกิจการอภิบาลในยคุโควิด 

1) รายการออนไลน์ 
- 24 วนัสูค่รสิตม์าส 
(1-24 ธ.ค. 2020) 
- 40 วนัสูช่ยัชนะ 
(17ก.พ.-4 เม.ย. 2021) 
- Praise and Pray บทเพลง
ชใูจ (1 ม.ิย. - 4 พ.ย. 2021) 
 



รายงานพันธกิจเผยแพร่ 
ประจ าปี 2021 

คริสตจักรลูกในประเทศและตา่งประเทศรวม 15 แหง่ 



รูปแบบการนมัสการคริสตจักรลูก 
 เน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 ครสิตจกัรลกูทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
ไดจ้ดัใหมี้การนมสัการออนไลนต์ัง้แตเ่ดือนเมษายนเป็นตน้มา ทัง้เซลกรุป๊ การอบรม / การเลีย้ง
ดแูละการเย่ียมเยียนก็ผา่นสื่อออนไลนท์ าใหปี้นีเ้ป็นปีท่ีมีผูเ้ช่ือใหมแ่ละผูร้บับพัตศิมา เรามีผูเ้ช่ือ
ใหม ่77 คน และผูร้บับพัตศิมา 29 

ผูเ้ช่ือใหม่ ผูร้บับพัตศิมา 

77 คน 29 คน 

เย่ียมเยียนศาลาธรรมหนองสมคัร 
พธิีบัพติสมาสมาชิกศาลาธรมมสะพานเหลืองบางบัวทอง 26/9/21 



คริสตจักรได้จัดกลุ่มอัลฟ่า (Alpha Course) เพือ่การประกาศ 
โดยเชิญผู้ทีส่นใจเร่ืองพระเจ้าและผู้มาใหม่เข้าร่วมกลุ่ม  

เป็นการชมวดิโีอและแบง่กลุ่มพดูคุย 

ผูม้าใหม ่ ผูร้บัเช่ือ 

27คน  8 คน  



สนับสนุนการถวายตัวเรียนศาสนาศาสตร ์

1.นางสาว ภทัรธิรา  ผิวแกว้ ปัจจบุนัศกึษาปีท่ี 4 
สถาบนักรุงเทพครสิตศาสนศาสตร ์(บีไอที)  

2.นางสาว กณัฐิกา  โนนตมู ปัจจบุนัศกึษาปีท่ี 2 
สถาบนักรุงเทพครสิตศาสนศาสตร ์(บีไอที) 



คริสตจักรจดังานประกาศ 

งานประกาศออนไลน์คอนเสิร์ตวคัซีนใจ 

 

ร่วมจัดงานวนัศุกร์ประเสริฐ งานเฉลมิฉลองวนัคริสต์มาสออนไลน์ 
2020 



การสนับสนุนและดแูลคริสตจักรลูก 

กองทนุปันพระพรสูโ้ควิด-19 ช่วยเหลือสมาชิกครสิตจกัรลกูท่ี
ขาดรายไดแ้ละมีปัญหาเรือ่งการครองชีพ 

จดัสนบัสนนุถงุยงัชีพเพ่ือแจกจ่ายช่วยเหลือสมาชิกครสิตจกัรลกู 



คริสตจักรได้แจกถุงยังชีพพร้อมใบปลิวประกาศใหก้ับ 4 ชุมชนทีอ่ยู่รอบคริสตจักร 



จัดถุงยังชีพพร้อมใบปลิวประกาศ จ านวน 844 ชุด  
ใหกั้บชุมชนรอบคริสตจักรลูก 

 



สนับสนุนโครงการปรับปรุงร้ัวและประตูทางเข้าศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง 



จัดอบรมศึกษาพระคมัภีร์ออนไลน์คร้ังที่ 1 1 จัดปีละ 2-3 คร้ัง ให้คริสตจักรลูกและสมาชิกทีส่นใจ 
โดยวทิยากร Elder Pock Yeen จากคริสตจักร Amazing Grace ประเทศสิงคโปร์ 



เชิญชวนสมาชิกร่วมงาน Mission Fair ปี 2020 



สถานะทางการเงิน 

รายงานตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน 2020 - เดือนตลุาคม 2021 

1,619,920 

2,440,815 

รายรับ รายจ่าย 



ขอเชิญร่วมถวายและอธิษฐานเผ่ือพนัธกจิมิชช่ัน 

ขอพระเจ้าอวยพร 
 



พนัธกจิเสริมสร้าง 2021 



วนัอีสเตอร์ 



วนับุพการี 



วนัคริสเตียนศึกษา 



รายการสนทนาจริยธรรมคริสเตียนออนไลน์ 



วนัขอบคุณพระเจา้ 









2.หมวดงาน

สวสัดกิาร



3.หมวดงานสมาชิกสัมพนัธ์ 

จัดท ำในส่วนงำนทะเบยีนสมำชิกคริสตจักรทัง้หมด  

จัดรถตูค้ริสตจักรใหท้มีคณำจำรยใ์นกำรท ำพนัธกจิ   

บริกำรรถตูใ้หกั้บคณะตำ่ง ๆ ในกำรท ำพนัธกจิงำนรับใช้  



4.หมวดงานสุสาน 



5.งานดิจิทลั 



Thai Christian School 

รายงานประจ าปี 2021
โรงเรียนไทยคริสเตียน 



           จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2021 
ระดบัช้ัน                                                   จ านวน (คน) 

ปฐมวยั                                                      178 

ประถมศึกษาปีที ่1 – 6 (English Program)                        648 

มธัยมศึกษาปีที ่1 – 6 (English Program)                          360 

รวม                                                       1,186 

   จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2021 
ฝ่าย                         จ านวน (คน) 

ผู้บริหาร                                        7 

ศาสนกจิ                                        6 

ครูผู้สอน (ไทย)                            69 

ครูผู้สอน (ชาวต่างชาติ)                             45 

เจ้าหน้าทีส่นับสนุน                                          32 

พนักงาน                                                          32 

รวม                                                                 191 



พีน้่องคริสเตยีนที่ร่วมรับใช้ในพนัธกจิของโรงเรียน ดงันี้ 
- สมาชิกคริสตจักรสะพานเหลือง จ านวน 13 คน  

- สมาชิกคริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน จ านวน 13 คน  

- สมาชิกจากคริสตจักรอ่ืนๆ 30 คน 

  รวม  56 คน 

จ านวนบุตรหลานของสมาชิกคริสตจักรสะพานเหลืองและคริสตจักรลูกทีเ่ป็นนักเรียน 
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รายช่ือสถาบนัการศึกษาภายในประเทศไทย 
ทีนั่กเรียนไปเรียนต่อมากทีสุ่ด ได้แก่  

   

56.13% มหาวทิยาลยัของรัฐ          38.83% มหาวทิยาลยัเอกชน     4.87% ศึกษาต่อต่างประเทศ          0.15% ไม่ศึกษาต่อ 

สรุปผลสอบเข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลยั นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที ่6 (Grade 12) ปีการศึกษา 2005 – 2020 รวม 16 รุ่น 

มหาวทิยาลยัอสัสัมชัญ  17.61 % 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  16.03 %      
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    9.59 %       

มหาวทิยาลยัมหิดล    7.55 %  

มหาวทิยาลยักรุงเทพ     6.92 %  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   4.72 %  
สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น   4.72 %  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   4.56 %  
สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   4.56 %  
มหาวทิยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด   4.56 %  

อ่ืนๆ   19.18 %  

California State University Long Beach, USA  
University of California, Davis, USA  
Eastern Michigan University, USA  
University of Sheffield, UK  
University of Surrey, UK  
Konan University, Japan  
Ritsumeikan University, Japan  
Doshisha University, Japan  
Teikyo Heisei University, Japan Tongji University, China  
Huaqiao University, Xiamen, China  
Tsinghua University, China  
Hankuk University of Foreign Studies, South Korea  

รายช่ือสถาบันการศึกษาต่างประเทศทีนั่กเรียนไปเรียนต่อ เช่น  



1. ส่งชุดการเรียนการสอนส่งถึงบ้านนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่วนัที ่13 พฤษภาคม 2021 

2. สอนสดผ่าน Zoom โดยครูชาวต่างชาติและครูไทย  

3. เยีย่มเยยีนนักเรียนและผู้ปกครองผ่านการพูดคุยและการประชุมผ่าน Zoom 

4. ประชุมครูและจัดเตรียมส่ือการสอนของแต่ละสัปดาห์ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนสด 

 

รายงานการจัดการเรียนการสอน 
ฝ่ายปฐมวยั  จดักจิกรรมการเรียนรู้แบบ On Hand และ Online ดงันี ้



1. จัดการเรียนการสอนสดผ่าน Zoom ทุกวนัจันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่วนัที ่11 พฤษภาคม 2021 เวลา 8:30 – 15:10 น. วนัละ 6   
    คาบเรียน คาบเรียนละ 45 นาท ีพกั 20 นาทรีะหว่างคาบเรียน  

2. ใช้ Google Classroom เพ่ือการส่งงานและมอบหมายงานและคลปิการสอนย้อนหลงั 

ฝ่ายประถม – มธัยมศึกษา จัดการสอนแบบ Online ดงันี ้



   3. จัดกจิกรรมต่างๆ ผ่านออนไลน์ โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านหลายช่องทางดงันี้ 
 - แข่งขนัตอบค าถามผ่านแอพลเิคช่ัน Vonder Go และ Wordwall และการไลฟ์สดท าอาหาร รวมถึงการส่งคลปิเข้าประกวดใน   
           รายวชิาต่างๆ  
 - กจิกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 
 - กจิกรรมไทยคริสเตียนคดิเปลีย่นโลกคร้ังที ่1 

 - กจิกรรมจาก 8 กลุ่มสาระ 

 - ยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนส่งให้นักเรียนถึงบ้าน Read on demands และส่งอุปกรณ์การเรียนผ่านขนส่งเอกชน 



  - จัดอบรมครูและนักเรียนตัวแทนเร่ืองการให้ค าปรึกษา (YC) โดยวทิยากรจากส านักอนามยักรุงเทพมหานคร 
         - จัดอบรมครูเพิม่เติมทกัษะการใช้แอปพลเิคชันเสริมต่างๆเพ่ือการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและให้นักเรียนมส่ีวนร่วมมากขึน้ 
         - ส่งเสริมก าลงัใจในการเรียนออนไลน์ให้แก่นักเรียน โดยส่งมอบของขวญัให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนตามเกณฑ์การเรียน   
   ออนไลน์ทีก่ าหนดได้แก่ เข้าเรียนตรงเวลา ตั้งใจเรียน ส่งงานตามทีม่อบหมาย แสดงตัวหน้าจอ โต้ตอบกบัครูผู้สอน 



1. การสอนในช้ันเรียน 
  
1.1 จัดการเรียนการสอนพระคมัภีร์ผ่าน ซูม โดยใช้หัวข้อประจาปี “เกดิผลด”ี ในทุกห้อง ทุกระดบัช้ัน ตั้งแต่ G.1-G.12  
1.2 จัดทาคลปิ “ศาสนกจิมเีร่ืองเล่า” ให้ระดบัปฐมวยั  

พนัธกจิประกาศกบันักเรียน 



2.1 จัดกจิกรรม “รักแท้รอได้” ช่วงวาเลนไทน์ ให้ระดบัประถมปลาย -มธัยมปลายและแจกใบปลวิจากทางคริสตจักร  

2. กจิกรรมพเิศษ  ช่วงเปิดเรียนที่โรงเรียน 



2.2 จัดกจิกรรมสัปดาห์อสีเตอร์  

ช่วงเปิดเรียนที่โรงเรียน 

2.3 เข้าร่วมโครงการกบัมูลนิธิศุภนิมติ   



2.4  จัดสัปดาห์พฒันาคุณภาพชีวติในรูปแบบออนไลน์           2.5 เข้าร่วมแข่งขนั ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคมัภีร์  

    

ช่วงเรียนออนไลน์ 



1. น าเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์พนัธกจิผ่านทาง Facebook จัดทาภาพประกอบพระคาเพ่ือหนุนใจ และแชร์รายการ คาแต้จิ๋วชูใจ  
    Praise and Pray ทางหน้าเพจ 

พนัธกจิประกาศกบัครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร 



2. เชิญชวนคณะครู เจ้าหน้าที ่บุคลากร เข้าร่วมกจิกรรม 
    นมสัการ 5 สถาบนั และร่วมฝึกซ้อมคณะนักร้องเพ่ือ 
    ถวายบทเพลง “พระเจ้ายิง่ใหญ่” ในการนมสัการ 

พนัธกจิประกาศกบัครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร  

3. น าประชุมอธิษฐานกบัทมีบริหารทุกสัปดาห์ จัดประชุม 
    อธิษฐานและประชุมงานในฝ่ายศาสนกจิทุกวนัศุกร์ 
    ของสัปดาห์ 



การปรับปรุงอาคารสถานที ่

1. ปรับปรุงหลงัคาอาคารคาร์ล อ ีแบลนฟอร์ด  
2. ปรับปรุงห้องปฏิบตัิการเคม ี– ชีววทิยา  
3. ปรับปรุงห้องพยาบาล  



รายงานประจ าปี 2021 
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 

 



ระดบัช้ัน จ านวน (คน) 
ปฐมวยั 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 98 
รวม 198 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2021 
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คริสตจกัรสะพานเหลือง คริสตจกัรอ่ืนๆ 

รายงานสรุปจ านวนสมาชิกคจ.สะพานเหลือง 
และคจ.อ่ืนทีส่นับสนุนบุตรหลานมาเรียนทีโ่รงเรียน 

จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2021 
ฝ่าย จ านวน (คน) 

ผูบ้ริหาร 4 
ศาสนกิจ 1 
ครูผูส้อน (ไทย) 18 
ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 6 
ครูผูส้อน (ภาษาจีน) 1 
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 5 
พนกังาน 4 
รวม 39 

• สมาชิคริสตจกัรสะพานเหลือง จ านวน 7 คน 
• สมาชิกคริสตจกัรอ่ืนๆ จ านวน 3 คน 



สรุปผลการศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษา 
- ร้อยละ 10   ศึกษาต่อโรงเรียนในเครือสาธิต   เช่น  สาธิต มศว.  สาธิตปทุมวนั ฯลฯ 

- ร้อยละ 60   ศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง เช่นเทพศิรินทร์  เบญจมราชาลยั  สามเสนวทิยาลยั  ศึกษานารี 
- ร้อยละ 30   ศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชน อาทิเช่น โรงเรียนไทยคริสเตียน  โรงเรียนเซนดอมินิก  โรงเรียนอสัสัมชญั ฯ 

     และโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต ์



ด้านนักเรียน 
• ตวัแทนนกัเรียน G.6 ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่มอนัดบัท่ี1 ของกรุงเทพฯ ในโครงการสอบวดัความรู้วิชาวทิยาศาสตร์ 

• ตวัแทนนกัเรียน G.6 ไดรั้บรางวลัแห่งชาติ Thai Awards สาขาเยาวชนตวัอยา่งดีเด่น จากสภาการนกัข่าวไทย 

• ตวัแทนนกัเรียน G.6 ไดรั้บรางวลัประกาศนียบตัรเรียนเงิน การแข่งขนัพระคมัภีร์ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย 

(ซุปเปอร์จ๋ิวเจาะโลกพระคมัภีร์) 
 



- ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างาน 

- ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากร อบรมออนไลน์  กบัหน่วยงานของภาครัฐ  เพื่อพฒันาศกัยภาพครู 

- ส่งเสริมและพฒันาครูดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On hand 

ด้านบุคลากร 

ด้านอาคารสถานที ่
- ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนใหท้นัสมยัและสวยงาม เหมาะส าหรับการใชป้ระโยชน์ อาทิเช่น ปรับปรุงพื้น หอ้งเรียน

ปฐมวยั   หอ้งเรียนประถม  ฯลฯ 
- ปรับปรุงระบบ Network  ของโรงเรยีน  เพื่อใหเ้ทคโนโลยดีงักล่าวเกิดประโยชน์กบัครูผูส้อน และผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด  รวมถึง

มีคนดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียน 

 



• จดันมสัการพระเจา้ Online ในทุกวนั (ช่วงเชา้)  ก่อนท่ีนกัเรียนจะเรียนตามตารางเรียน 

• จดัการเรียนการสอนวิชาคริสตจริยะในรูปแบบ Online ใหก้บันกัเรียนทุกชั้นเรียน 

 ระดบัประถมศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 

 ระดบัปฐมวยั จดัการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอร่ี บนพ้ืนฐานพระคมัภีร์ 

• จดักิจกรรมพิเศษ ส าหรับนกัเรียน (ตลอดปีการศึกษา) 
 กิจกรรมฟ้ืนฟูพฒันาคุณภาพชีวิต  รูปแบบ Online ใหก้บันกัเรียน  
 วางแผนกิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ อาทิเช่น วนัคริสตมาส วนัอีสเตอร์  ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)   

คือทัง้ Onsite  และ  Online  ใหก้บันกัเรียน 

ด้านพนัธกจินักเรียน 



• จดัใหมี้กลุ่มเซล ผา่นทาง Zoom ส าหรับการนมสัการและการอธิษฐานเผือ่ซ่ึงกนัและกนั  
• จดัใหมี้การประชุม Zoom อธิษฐานเผื่อการท างานของครู  (ประถมศึกษา)  ทุกวนัศุกร์  

• จดัใหมี้นมสัการรวม 5 สถาบนั  (ในรูปแบบ Online ก่อนเปิดภาคเรียนกบัโรงเรียนในเครือสภาคริสตจกัรแห่ง
ประเทศไทย) 

 

ด้านพนัธกจิครูและเจ้าหน้าที ่


