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รายช่ือคณะผู้ปกครองและคณะธรรมกจิชุดที่ 37 (2021 - 2022) 
คณะผู้ปกครอง 

ประธาน ผป.วิวฒัน์  วุฒิกุลเจริญวงศ ์ 
รองประธาน  ผป.จุไรพร  ศิริกลการ ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล  
เลขานุการ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
รองเลขานุการ ผป.กานดา  รอดพน้  
กรรมการ ศจ.วิวฒัน์  วงศส์ันติชน ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร 
 คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา 
 คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล  
 คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย  
 ผป.ศ.ดร.จงจิตร  องัคทะวานิช ผป.จริยา  ทวีแสงสกุลไทย 
 ผป.รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ ผป.พรจิต  จิตรถเวช  
 ผป.พรสุข  จิตรถเวช ผป.วิรัช  ธนาวฒันเจริญ 
 ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร 
 ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ  
   

คณะธรรมกจิ 
ประธาน  ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
รองประธาน  1   ผป.จุไรพร  ศิริกลการ   
รองประธาน  2  ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล  
เลขานุการ    ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 
รองเลขานุการ   มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม มน.ดร.อภิรดี  โชตินนัทเศรษฐ์ 
  มน.ยพุดี  ศรีธนางกูร 
เหรัญญิก  ผป.กานดา  รอดพน้  
รองเหรัญญิก  มน.วรรณี  ธนาวฒันเจริญ มน.จิตวีร์  วิศมัพนานุรักษ์  
   มน.เกรียงศกัด์ิ  เหลืองอ าพล มน.ดร.ฐานา  วิบูลยภ์าณุเวช 
กรรมการ ศจ.วิวฒัน์  วงศส์ันติชน ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร 
 คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา  
 คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล  
 คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย ผป.วิวฒัน์  วุฒิกุลเจริญวงศ์  
 ผป.ศ.ดร.จงจิตร  องัคทะวานิช ผป.จริยา  ทวีแสงสกุลไทย 
 ผป.รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
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กรรมการ (ต่อ) ผป.พรจิต  จิตรถเวช ผป.พรสุข  จิตรถเวช  
 ผป.วิรัช  ธนาวฒันเจริญ ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร  
 มน.จรัล  ทัง่ศรีวฒันวงศ ์ มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร  
 มน.พชัรินทร์  เกียรตินนัทวิมล มน.วรรณี  พลอยพิศุทธ์ิ  
 มน.สดุดี  ตั้งนิมิตโชค มน.สมชาย  รอดพน้  
 มน.สิริภทัร  สุวติัพานิช มน.สุรัตน์  ธีรกุลชน  
 มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล มน.อภิสิทธ์ิ  ตั้งนิมิตโชค 
ผู้ทรงคุณวุฒิเหรัญญิก ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล มน.เพญ็นภา  แซ่งุย้ 
  มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม มน.สิริภทัร  สุวติัพานิช  
  มน.ดร.อภิรดี  โชตินนัทเศรษฐ์ คุณเกษราภรณ์  โชตินนัทเศรษฐ์ 
  คุณไว ชุง  หทยัอาภา คุณสุภา  ธนาวฒันเจริญ 

 

รายช่ือคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะธรรมกจิชุดที ่37 (วาระปี 2021-2022) 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
รองประธาน 1 ผป.จุไรพร  ศิริกลการ 
รองประธาน 2 ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล 
เหรัญญิก ผป.กานดา  รอดพน้ 
เลขานุการ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 

 
 คณะกรรมการวางแผนและพฒันา 

ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค 
รองประธาน 1 / ประธานพนัธกจิการศึกษา ผป.จุไรพร  ศิริกลการ 
รองประธาน 2 / ประธานพนัธกจิเผยแพร่ ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล 
เหรัญญิก ผป.กานดา  รอดพน้ 
เลขานุการ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 
ประธานพนัธกจินมัสการ ผป.วิวฒัน์  วุฒิกุลเจริญวงศ์ 
ประธานพนัธกจิเสริมสร้าง ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร 
ประธานพนัธกจิบริการ ผป.วิรัช  ธนาวฒันเจริญ 
ประธานฝ่ายตรวจสอบ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์ 
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พนัธกจินมัสการ 
ประธานพนัธกจิ ผป.วิวฒัน์  วุฒิกุลเจริญวงศ์  
เลขานุการ  คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล 
กรรมการ   ศจ.วิวฒัน์  วงศส์ันติชน ผป.รศ.ดร.จารุณี  หงส์จารุ  
  คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร 
  มน.สุรัตน์  ธีรกุลชน มน.อภิสิทธ์ิ  ตั้งนิมิตโชค    
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร ศจ.จินโฮ  ชอย (ชยัเจริญ)  
   ผป.วิรัช  ธนาวฒันเจริญ คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา  
  อาจารย ์วิชยั  ไชยวงศ์ 

   
พนัธกจิเผยแพร่ 

ประธานพนัธกจิ            ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล   
เลขานุการ                     มน.สดุดี  ตั้งนิมิตโชค 
กรรมการ                      ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร ผป.จริยา  ทวีแสงสกุลไทย  
                                      คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย มน.กิตติ  ตรีวิจิตรเกษม 
                                      มน.สิริภทัร  สุวติัพานิช 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผป.วิศิษฏ ์ ลิ้มพฒันวงศา มน.วรรณี  พลอยพิศุทธ์ิ 
                                     มน.สุรัตน์  ธีรกุลชน 

 
พนัธกจิเสริมสร้าง 

     ประธานพนัธกจิ ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร  
     เลขานุการ มน.วรรณี  พลอยพิศุทธ์ิ 
     กรรมการ ผป.กานดา  รอดพน้ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 

 คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล 
 มน.ยพุดี  ศรีธนางกูร   

     ผู้ทรงคุณวุฒิ ผป.วิศิษฏ ์ ลิ้มพฒันวงศา ผป.วิวฒัน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์  
 มน.วิมล  พิทยานุกุล คุณสุกญัญา  เอ้ือชูชยั  

     ท่ีปรึกษาโครงการ Dad for Life คศ.ประวิทย ์ ศรีวิไลฤทธ์ิ 
    ท่ีปรึกษาโครงการเยาวชน คศ.แสวง  ตรีสุโกศล 
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พนัธกจิบริการ 
ประธานพนัธกจิ  ผป.วิรัช  ธนาวฒันเจริญ    
เลขานุการ ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์  
กรรมการ มน.เกรียงศกัด์ิ  เหลืองอ าพล มน.จรัล  ทัง่ศรีวฒันวงศ ์  
 มน.ดร.ฐานา  วิบูลยภ์าณุเวช มน.สมชาย  รอดพน้  
  มน.ดร.อภิรดี  โชตินนัทเศรษฐ์   
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศจ.วิวฒัน์  วงศส์ันติชน ผป.วิศิษฏ ์ ลิ้มพฒันวงศา  
 ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร  
 มน.วรรณี  ธนาวฒันเจริญ มน.เพญ็นภา  แซ่งุย้   

 
พนัธกจิการศึกษา 

ประธานพนัธกจิ           ผป.จุไรพร  ศิริกลการ  
กรรมการ ผป.ศ.ดร.ภญ.จงจิตร องัคทะวานิช  ผป.พรจิต จิตรถเวช  
 ผป.พรสุข จิตรถเวช  มน.พชัรินทร์ เกียรตินนัทวิมล  

มน.วรรณี ธนาวฒันเจริญ  มน.อภิสนธ์ิ โชคพิทกัษก์ุล       

  มน.จิตวีร์ วิศมัพนานุรักษ ์   

      ผู้ทรงคุณวุฒิ                 คุณจนัทิรา โชตินนัทเศรษฐ์ 

 

ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานไอทีและอนุกรรมการดิจิทัลของคริสตจักร 

                     ผป.วิรัช  ธนาวฒันเจริญ  ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ 

      มน.เกรียงศกัด์ิ  เหลืองอ าพล  มน.ดร.พงศทิ์พย ์ อรุณวฒันาพร 

      อ.วิวรณ์  ศิริกลการ   คุณมนสั  มานะธญัญา  

 

ฝ่ายตรวจสอบ 
ประธานฝ่าย ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์  
 
 
 
 



7  

 

 

 

 

มูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลือง 
ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค  
รองประธาน ผป.จุไรพร  ศิริกลการ 
เลขานุการ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ  
เหรัญญิก ผป.กานดา  รอดพน้ 
กรรมการและฝ่ายกฎหมาย มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล 
กรรมการ ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล ผป.วิรัช  ธนาวฒันเจริญ 
 
  มูลนิธิสะพานเหลืองพฒันา 
ประธาน ผป.สมโภชน์  ตั้งนิมิตโชค  
รองประธาน ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล 
เลขานุการ ผป.สุธี  เจียรกิตติมศกัด์ิ  
เหรัญญิก ผป.กานดา  รอดพน้  
กรรมการและฝ่ายกฎหมาย มน.อภิสนธ์ิ  โชคพิทกัษก์ุล 
กรรมการ ผป.จุไรพร  ศิริกลการ ผป.จริยา  ทวีแสงสกุลไทย   

 
รายช่ือคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีประจ าคริสตจักรสะพานเหลืองและคณาจารย์ประจ าคริสตจักรลูก (ปี 2022) 
คริสตจักรสะพานเหลือง 
 ศจ.วิวฒัน์  วงศส์ันติชน พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 
 ผป.วิวฒัน์  วุฒิกุลเจริญวงศ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคภาษาไทย / อภิบาลสมาชิก 
 ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคภาษาจีนแตจ๋ิ้ว 
 คศ.ณิช  แสงสวา่งสัจกุล พนัธกิจนมสัการ / เพื่อคุณ 
 คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล พนัธกิจเสริมสร้าง / อภิบาลอนุชน 
 คศ.พรรณี  แซ่เอ้ีย พนัธกิจเผยแพร่ / ติดตามผล 
 คศ.ชนานนัท ์ ไชยวงศ ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคบ่าย / คณะสดุดี 
 อาจารย ์วิชยั  ไชยวงศ์ พนัธกิจนมสัการ / นมสัการภาคบ่าย 
 คศ.ฑณัธกร  ตาจุมปา พนัธกิจเสริมสร้าง / อภิบาลยุวชน 
  อาจารย ์ดุษณี  วงศส์ันติชน พนัธกิจเสริมสร้าง / คณะรวีวารศึกษา (เร่ิมวาระ 1 กรกฎาคม 2022) 
 คศ.สิรามล  เพช็รฉิม พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 
 คศ.กาญจนา  แสนพวง พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน (ส้ินสุดวาระ 31 มกราคม 2022) 
 คศ.พนา  ศรีสม พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน (ส้ินสุดวาระ 31 มกราคม 2022) 
 คศ.วรีพร  ล่ิมมานะกุล  พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน / รวีวารศึกษาภาคบ่าย     

  (ส้ินสุดวาระ 31 มกราคม 2022) 
 คศ.ธวชัพงษ ์ สังขไพจิตร พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
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 คศ.สิริวรรณ อานุภาพโยธา พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
  อาจารย ์ปริศนา  พูเบ พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 อาจารย ์ทตัพงศ ์ ศิริชยั พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 อาจารย ์สุทธิดา  จริยาสุวรรณ พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน (Part Time 3 วนั/สัปดาห์) 
 อาจารย ์หฤทธ์ิพนัธุ์  จนัทร์ปวงเสน พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 อาจารย ์สุดารัตน์  ดวงฤดี พนัธกิจการศึกษา / โรงเรียนไทยคริสเตียน 
 ศจ.ดร.จิน โฮ ชอย (ชยัเจริญ) มิชชนันารี / นมสัการภาคภาษาจีนกลาง 
 
คริสตจักรลูก 
 คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน ศจ.อิทธิชยั  ไชยสุขทกัษิณ  
 คริสตจักรสะพานเหลืองบัวลาย ศจ.อิสระ  ดวงดาว  
 คริสตจักรสะพานเหลืองเชียงราย ศจ.สงวน  สิงขร  
 คริสตจักรกาญจนพร ศจ.อุดมพร  พิลาศาล  
 คริสตจักรมุมพระพร คศ.เทพไพวรรณ์  โคตรสิม 
 คริสตจักรสะพานเหลืองนายาว คศ.พนัธยทุธ  ผิวแกว้  
 คริสตจักรพลงัแห่งความเช่ือ ศจ.รุ่ง  เทียบทอง 
 ศาลาธรรมพลงัแห่งความรัก คุณสกาวเดือน บุญเก้ือ 
 ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบัวทอง คศ.รัชนีกร  พาช่ืน  
 ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร    อ.จิระศกัด์ิ โจทยพ์ิมาย อ.นริศรา โจทยพ์ิมาย    
 ศาลาธรรมมุกดาหาร ศจ.ไพทูล  ศรีมุงคุณ คศ.นิภาพร  ศรีมุงคุณ 
มิชชันนารี 
 ศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐไทยเชนล ี(สิงคโปร์) อ.สมศกัด์ิ  สายแสง 
 คริสตจักรมิชช่ันไทยในไต้หวัน  ศจ.ทวนทอง  สดไธสง 
 
เจ้าหน้าที่ส านักงานคริสตจักร คุณสมเจตน์  บุญเสริมวงศกิ์จ คุณผกาวลัย ์ ฐิติพนาวลัย ์
   คุณรัตติกาล  หาญศิริพงษส์กุล คุณธีรพงศ ์ หทยัอาภา 
   คุณสร้อยทิพย ์ แฮหมือ  
   คุณวรัทภพ  ภู่วิจิตรถาวรชยั  (Part Time  1 ก.ค. 2022) 
   คุณฐิติกาญจณ์ จิราวรานนทก์ุล (เร่ิมงาน 1 ก.ค. 2022) 
พนักงานขับรถ  คุณอนิรุจน์  วงคศ์รีชา  
เจ้าหน้าท่ีซ่อมบ ารุง คุณลกัษณ์พล  วงศสู์งเนิน 
แม่บ้าน  คุณจิตรา  ศรีพรหม คุณศิริรัตน์  ศรีพรหม  
    คุณพชัราพร  แพงเจริญ  คุณวราพร  ไชยโชติ 
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รายงานคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ปี 2022 
 

 คณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพฒันาท าหน้าท่ีกลัน่กรอง พิจารณาและรับทราบ
จดหมายและเอกสารต่าง ๆ ท่ีส่งมายงัคริสตจกัร เพื่อน าเขา้สู่การประชุมคณะธรรมกิจ โดยมีประธานของพนัธกิจ
ต่าง ๆ เขา้ร่วมการประชุมดว้ย เพื่อท าหนา้ท่ีประเมินและวางแผนงานของแต่ละพนัธกิจใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 
 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานและคณะกรรมการวางแผนและพฒันาในปี 2022 แบ่งเป็นงาน
ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. งานด้านบุคลากรคริสตจักร 
 1.1 พิจารณาประเมินผลการท างานของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีคริสตจักร คณาจารย์ และมิชชันนารี  

ประจ าปี 2022 และปรับเงินเดือนตามอตัราการประเมินผลงาน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2022 
 1.2 พิจารณาการรับเขา้ท างานและการลาออกของเจ้าหน้าท่ีคริสตจกัร ตลอดจนการจ่ายค่าตอบแทนและ

สวสัดิการต่าง ๆ 
 1.3 ประสานงานกบัคริสตจกัรภาค 7 เพื่อใหผู้รั้บใชพ้ระเจา้ไดรั้บสวสัดิการตามระเบียบปฏิบติัฯ 
 1.4   พิจารณาการใหค้ณาจารยค์ริสตจกัรไปช่วยงานขององคก์รคริสเตียนและหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ 
 

2. งานด้านสมาชิกคริสตจักร 
 2.1 ดูแลใหมี้การปรับปรุงฐานขอ้มูลสมาชิก จ านวนสมาชิกสมบูรณ์ จ านวนสมาชิกส ารอง  
 

3. งานด้านพนัธกจิต่าง ๆ 
3.1 พิจารณาวาระเร่งด่วนและกลัน่กรองวาระของพนัธกิจต่าง ๆ เบ้ืองตน้ เพื่อให้สามารถด าเนินงานไปได้

อย่างราบร่ืนและรวดเร็ว ในปีน้ีเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงตอ้งจดัการ
ประชุมธรรมกิจสมยัสามญั คร้ังท่ี 1/2022 ถึง คร้ังท่ี 10/2022 ผา่นทางออนไลน์ (โดยใช ้Zoom) 

 3.2 พิจารณาสนบัสนุนดา้นการเงินให้แก่พนัธกิจขององคก์รคริสเตียนและหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ จ านวน 
5 แห่ง ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานการเงิน 

 3.3 พิจารณาลงสูจิบตัรประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกมีส่วนถวายสนับสนุนการก่อสร้างอาคารพระวิหารของ 
คริสตจกัรและศาลาธรรมต่าง ๆ ในสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีไดข้อรับการสนบัสนุน จ านวน 
5 แห่ง 

 3.4   พิจารณาสนบัสนุนดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหแ้ก่พนัธกิจของหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ 
• คณะสตรีคริสเตียนภาคท่ี 7 ใชส้ถานท่ีหอ้งอเนกประสงค ์1 เพื่อจดัประชุมคณะกรรมการสตรีภาคท่ี 7 

ทุกวนัองัคารแรกของเดือนคู่ เวลา 09.30 – 13.00 น. ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธนัวาคม 2022 
• องค์การคริสตธรรมสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย หรือ SU Thailand เพื่อร่วมจดังาน Bible Day Camp 

“หลงัจากอพยพ” ในวนัเสาร์ท่ี 9 กรกฎาคม 2022 เวลา 9:00 -15:30 น. ท่ีหอ้งนมสัการท่ี 2 (โบสถไ์ทย)  
• โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เพื่อร่วมโครงการ “คริสเตียนไทย...ห่างไกลหวดั” โดยจดับริการฉีด

วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ชนิด 4 สายพนัธุ์ใหก้บัสมาชิก ในวนัอาทิตยท่ี์ 31 กรกฎาคม 2022 ท่ีโถงชั้น
ล่าง คริสตจกัรสะพานเหลือง 
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 3.5 พิจารณาการสนบัสนุนคณาจารย ์ผูน้ าคริสตจกัร ผูน้ าคณะฯ ให้ไปร่วมการประชุมและสัมมนาต่าง ๆ 
• ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร, ผป.วิวฒัน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์, คศ.พรรณี แซ่เอ้ีย, คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล 

และ อ.วิชยั ไชยวงศ์ เขา้ร่วมอบรม “อยู่สบาย ไปสงบ: การวางแผนการดูแลล่วงหนา้” ส าหรับชุมชน
คริสตจกัร เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงเป็นการวางแผนชีวิต Advance Care Planning หรือ ACP และส่ือสารเจตนา
ล่วงหนา้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพช่วงสุดทา้ยให้เป็นไปตามความปรารถนาของแต่ละบุคคล ในวนัท่ี 
18 มิถุนายน 2022 ท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

• ศจ.ดร.จิน โฮ ชอย เขา้ร่วมอบรม Alpha ภาษาจีนกลางท่ีประเทศมาเลเซียในวนัท่ี 10-14 กรกฎาคม 
2022 

• ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร, ผป.วิวฒัน์ วุฒิกุลเจริญวงศ,์ คศ.พรรณี แซ่เอ้ีย, คศ.ชนานนัท ์ไชยวงศ,์ คศ.
ธเนศ พรกีรติกุล และ คศ.ฑณัธกร ตาจุมปา เขา้ร่วมงาน “กปท. สัญจร” ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล 
ในวนัพุธท่ี 14 กนัยายน 2022 เวลา 9:00-16:00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 6 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย  

• ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร, ผป.วิวฒัน์ วุฒิกุลเจริญวงศ์, คศ.พรรณี แซ่เอ้ีย, คศ.ฑณัธกร ตาจุมปา, 
คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล และ อ.ดุษณี วงศ์สันติชน เขา้ร่วมงานประชุมนมสัการและอธิษฐาน “รวม
พลงัเป็นครอบครัวเดียวกนั” Homecoming Gathering ในระหว่างวนัท่ี 22 –24 กนัยายน 2022 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 3 คริสตจกัรสดุดี 

• คศ.พรรณี แซ่เอ้ีย, คศ.ณิช แสงสว่างสัจกุล และ อ.ดุษณี วงศส์ันติชน เขา้ร่วมค่าย “พลิกชีวิต” โดยมี
หัวขอ้เก่ียวกบัการดูแลและอภิบาลสมาชิกท่ีมีภาวะซึมเศร้า ในระหว่างวนัท่ี 14-16 พฤศจิกายน 2022 
จดัโดยฝ่ายพฒันาบุคลากร คริสตจกัรภาค 7 

• ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล เป็นตวัแทนเขา้ร่วมงานนมสัการขอบคุณพระเจา้ 100 ปี คริสตจกัรวฒันา ใน
วนัอาทิตยท่ี์ 20 พฤศจิกายน 2022 

 3.6 พิจารณาการส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมโครงการและร่วมงานพิธีของคริสตจกัร และหน่วยงานคริสเตียนต่าง ๆ 
• ผป.สมโภชน์  ตั้ งนิมิตโชค เป็นตัวแทนคริสตจักรไปร่วมแสดงความยินดีและร่วมการนมัสการ

ขอบคุณพระเจ้าเน่ืองในโอกาสครบรอบ 70 ปี คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) ในวนัเสาร์ท่ี 29 
ตุลาคม 2022 

• ผป.วิวฒัน์  เวทยานุกูล เป็นตวัแทนคริสตจกัรไปร่วมแสดงความยินดีและร่วมการนมสัการขอบคุณ
พระเจา้เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปี คริสตจกัรวฒันา ในวนัอาทิตยท่ี์ 20 พฤศจิกายน 2022 

   

4. งานบริหารท่ัวไปและกจิกรรมพเิศษ 
 4.1 พิจารณาจดัท างบประมาณค่าใชจ่้ายส่วนกลาง และค่าใชจ่้ายพิเศษตามมติคณะธรรมกิจ 
 4.2 พิจารณาวางแนวทางเพื่อน าเสนอคณะธรรมกิจในการช่วยเหลือสมาชิกคริสตจกัรท่ีไดรั้บความล าบากจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมีส่วนร่วมถวาย
สนับสนุนกองทุนปันพระพรสู้ COVID-19 รวมทั้งการวางระเบียบการพิจารณาและตั้งคณะกรรมการ
กองทุนฯ เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือ 

 4.3 วางมาตรการส าหรับการเปิดใหส้มาชิกมานมสัการท่ีคริสตจกัร การจดังานไวอ้าลยั และการจดังานมงคล
สมรสในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการของภาครัฐ 
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รายงานพนัธกจินมัสการ ปี 2022 
 

พนัธกิจนมสัการ ดูแลการนมสัการทุกรอบของคริสตจกัร ทั้งการนมสัการรอบรวม การนมสัการภาค
ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว การนมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้ ภาคภาษาไทยรอบบ่าย การนมสัการรอบยุวชน(Junior Church) 
การนมสัการภาคภาษาจีนกลาง ตลอดจน กลุ่มอธิษฐาน  กลุ่มเยี่ยมเยียน ศาสนพิธี การนมสัการเน่ืองในวาระพิ เศษ 
รวมทั้งงานฟ้ืนฟู และการสนบัสนุนพนัธกิจของฝ่ายดนตรีคริสตจกัรภาค 7 ซ่ึงสามารถสรุปไดโ้ดยสังเขป ดงัน้ี 

 
1. การนมัสการวันอาทิตย์ (ค านวนจากข้อมูลเดือนมกราคม 2022 – ตุลาคม 2022) 
  1.1 การนมสัการรวมวนัอาทิตย ์เวลา 10.00 น. ในสัปดาห์แรกของทุกเดือนซ่ึงจะมีพิธีมหาสนิท รวมทั้งสัปดาห์
พิเศษอ่ืนๆ เช่น อาทิตยท์างตาล อีสเตอร์ วนัระลึกโรงเรียน คริสต์มาส และสัปดาห์ท่ีมีพิธีบพัติศมา โดยหลงัจาก
สถานการณ์โควิดดีขึ้น ไดเ้ปิดให้สมาชิกกลบัมาร่วมนมสัการรอบรวมท่ีคริสตจกัรไดต้ั้งแต่อาทิตยแ์รกของเดือน
มีนาคม 2022 และยงัคงมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube ควบคู่ไปด้วย เฉล่ียมีผูเ้ขา้ร่วมนมสัการรอบรวมท่ี
คริสตจกัร 463 คน/สัปดาห์ และนมสัการผา่นทางออนไลน์ เฉล่ีย 189 viewers/ คร้ัง 
  1.2 การนมสัการรอบจีนแตจ๋ิ้ว เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 2, 3, 4 และ 5 ไดเ้ปิดใหส้มาชิกกลบัมาร่วมนมสัการท่ี
คริสตจกัรไดต้ั้งแต่อาทิตยท่ี์ 27 กุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา และยงัคงมีการถ่ายทอดสดผา่นทาง YouTube ควบคู่ไปดว้ย 
เฉล่ียมีผูเ้ขา้ร่วมนมสัการรอบแตจ๋ิ้วท่ีคริสตจกัร 106 คน/สัปดาห์ และนมสัการผา่นทางออนไลน์ เฉล่ีย 149 viewers/ 
คร้ัง 
  1.3 การนมสัการภาคภาษาไทยรอบเชา้ เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 2, 3, 4 และ 5 โดยสัปดาห์ท่ี 5 จะมีสมาชิก
รอบยวุชนมาร่วมดว้ย เร่ิมเปิดใหก้ลบัมานมสัการท่ีคริสตจกัรตั้งแต่วนัอาทิตยท่ี์ 27 กุมภาพนัธ์ท่ีผา่นมา และยงัคงมี
การถ่ายทอดสดทาง YouTube ร่วมดว้ย โดยมีผูเ้ขา้ร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัรเฉล่ีย 108 คน/สัปดาห์ และผูช้มทาง
ออนไลน์เฉล่ีย 52 viewers/ คร้ัง 
  1.4 การนมสัการภาคภาษาไทยรอบบ่าย เวลา 15.00 น. ทุกสัปดาห์ มีผูม้าร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัรเฉล่ีย 38 คน/ 
สัปดาห์ และนมสัการผา่นการออนไลน์เฉล่ีย 14 viewers/ คร้ัง 
  1.5 การนมสัการรอบยวุชน (Junior Church) เวลา 10.00 น. ทุกสัปดาห์ท่ี 2, 3 และ4 ของทุกเดือน ส าหรับอาทิตย์
แรกร่วมนมสัการกบัรอบรวม และอาทิตยท่ี์ 5 เขา้ร่วมกบัภาคภาษาไทยรอบเช้า ตั้งแต่เปิดให้กลบัมานมสัการท่ี
คริสตจกัรมีผูม้าร่วมนมสัการเฉล่ีย 20 คน/ สัปดาห์   
    1.6 การนมสัการภาคภาษาจีนกลาง เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอ้งนมสัการท่ี 1 ทุกสัปดาห์ แต่เน่ืองจากสถานการณ์
โควิดจึงไดป้รับเป็นการนมสัการผา่น Zoom ร่วมกบัการเปิดใหส้มาชิกสามารถกลบัมาร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัร มี
ผูเ้ขา้ร่วมท่ีคริสตจกัรเฉล่ีย 28 คน/ สัปดาห์ ออนไลน์เฉล่ีย 13 คน/คร้ัง 
    1.7 การนมสัการรวมวนัพิเศษต่างๆ ท่ีไม่ตรงกบัวนัอาทิตย ์ณ หอ้งนมสัการท่ี 1 และทางออนไลน์ ในวนัขึ้นปีใหม่ 
วนัตรุษจีน วนัศุกร์ประเสริฐ และวนัคริสตม์าส มาร่วมท่ีคริสตจกัรเฉล่ีย 113 คน/คร้ัง และร่วมทางออนไลน์ 65 
viewers/คร้ัง 
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2. พนัธกจิต้อนรับผู้มาใหม่ของรอบรวม รอบไทยเช้าและรอบจีนแต้จิ๋ว  
      ขอ้มูลจากทีมตอ้นรับผูม้าใหม่ (Newcomer care) ตั้งแต่มกราคม – ตุลาคม 2022 มีผูม้าร่วมนมสัการคร้ังแรกและ
เขา้สู่ระบบการดูแลของทีม จ านวน 88 คน รับเช่ือ 35 คน 
 
3. คณะนักร้อง นักดนตรี และทีมนมัสการ 
 มีการจดัตารางรับใชใ้ห้กบัคณะนักร้องทุกคณะล่วงหน้า ซ่ึงประกอบดว้ย คณะนักร้องอาเลลูยา คณะนักร้อง
เพื่อพนัธกิจ คณะนกัร้องสดุดี คณะนกัร้องสตรี คณะนกัร้องรวีวารศึกษา คณะนกัร้องอนุ -ยุวชน และคณะนักร้อง 
The Way Minister แต่เน่ืองดว้ยการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด จึงท าให้ตอ้งงดการรวมตวักนั ปรับเปล่ียน
เป็นการถวายเพลงในรูปแบบคลิปวีดิโอ และ Virtual Choir ในวาระพิเศษต่างๆ ของคริสตจกัร ทั้งน้ีคาดว่าปี 2023 
จะกลบัมามีการถวายเพลงท่ีคริสตจกัรไดต้ามปกติ 
 ในส่วนของทีมนมสัการปัจจุบนัของทุกรอบจะประกอบดว้ย ผูน้ านมสัการ ผูแ้ปล(เฉพาะรอบแตจ๋ิ้วและรอบ
รวม) แบคอพั นกัดนตรี ผูคุ้มเสียง ผูคุ้มสไลด์ ผูคุ้มสวิชเชอร์ ผูคุ้มการถ่ายทอดสด โดยส่วนมากจะมีตารางก าหนด
ไวอ้ยา่งชดัเจนล่วงหนา้แลว้    
 ส่วนด้านดนตรี - คริสตจักรของเรามีทั้งผูบ้รรเลงเปียโน ออร์แกน วงออร์เคสตร้า และทีมนมัสการภาค
ภาษาไทยท่ีมีความหลากหลายทั้งวยั และสไตล ์ซ่ึงไดมี้การจดัตารางความรับผิดชอบไวล้่วงหนา้ และไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูร่้วมรับใช้ทุกท่านดว้ยดีเสมอมา โดยในสัปดาห์แรกของเดือนจะเป็นการบรรเลงดนตรีร่วมกันของ
ออร์แกน วงสตริงคอมโบ และออร์เคสตร้า 
 
4.พนัธกจิอธิษฐาน 
     4.1 การอธิษฐานเชา้วนัอาทิตย ์08.15 - 08.45 น. เปิดให้มาร่วมท่ีคริสตจกัรตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคม 2022 มีผู ้
มาร่วมท่ีคริสตจกัรเฉล่ีย 9 คน/สัปดาห์ 
     4.2 การอธิษฐานคืนวนัพุธจีนแตจ๋ิ้ว 19.00 - 20.00 น. ทาง Zoom มีผูเ้ขา้ร่วมเฉล่ีย 15 คน/คร้ัง(พุธสุดทา้ยของ
เดือนรวมกบัรอบไทย) 
     4.3 การอธิษฐานคืนวนัพุธไทย 19.00 - 20.00 น. พุธสุดทา้ย 19.00 - 20.15 น. มีผูเ้ขา้ร่วมทาง Facebook Live 
เฉล่ีย 36 คน/คร้ัง และท่ีคริสตจกัรเฉล่ีย 8 คน/คร้ัง 
     4.4 การอธิษฐานรุ่งอรุณวนัเสาร์ 06.00 - 07.00 น. มีผูเ้ขา้ร่วมทาง Facebook Live เฉล่ีย 29 คน/ คร้ัง และท่ี
คริสตจกัรเฉล่ีย 6 คน/ คร้ัง 
     4.5 การอธิษฐานของรอบบ่าย รอบบ่ายจดัใหมี้การ “อธิษฐาน 40 วนัใน 1 ชัว่โมง” ทั้งหมด 12 รอบ (รอบละ 40 
วนั) ทาง Line Meeting มีผูร่้วมอธิษฐานประมาณ 32 คน/ คร้ัง หลงัจากนั้นไดมี้การจดัวนัอธิษฐานรอบบ่าย 
“อธิษฐานสุดก าลงั” ทาง Line Meeting ทุกวนัพฤหสับดี เวลา 21.00 - 22.00 น มีผูร่้วมอธิษฐานประมาณ 25 คน/ 
คร้ัง 
     4.6 การอธิษฐานของพี่นอ้งรอบจีนกลาง จดัขึ้นทุกวนัศุกร์ เวลา 20.00 – 21.00 น. ทาง Zoom  
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     4.7 การอธิษฐานออนไลน์ของคณาจารย ์คณาจารยจ์ะร่วมกนัอธิษฐานผา่น กลุ่ม Line ในทุกเชา้วนัจนัทร์ - วนั
ศุกร์ เวลา 09.00 -10.00 น. ยกเวน้เชา้วนัพุธจะเป็นการอธิษฐานท่ีคริสตจกัรซ่ึงจะมีพี่นอ้งเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมดว้ย โดย
ในการอธิษฐานออนไลน์ทุกเชา้นั้น นอกจากมีการแบ่งปันพระวจนะ น าหัวขอ้ส าคญัต่างๆ ของคริสตจกัรแลว้ 
คณาจารยจ์ะอธิษฐานเผ่ือพี่นอ้งสมาชิกตามรายช่ือท่ีปรากฏในฐานทะเบียนของคริสตจกัรอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้ง
อธิษฐานเผื่อรายช่ือ BEST ท่ีพี่นอ้งไดเ้ขียนเสนอเขา้มาดว้ย   
 
5.พนัธกจิการอภิบาลสมาชิกในสถานการณ์โควิดและหลังโควิด 
     5.1 จดัท ารายการออนไลน์ “Bible Project” อ่านพระคมัภีร์จบทั้งเล่มในหน่ึงปี เผยแพร่ทาง YouTube และ 
Facebook ของคริสตจกัรทุกเชา้ เพื่อส่งเสริมสมาชิกใหใ้ชเ้วลากบัพระวจนะของพระเจา้ คุน้เคยกบัขอ้ความในพระ
คมัภีร์ และไดฟั้งพระค าของพระเจา้เป็นประจ าทุกวนั 
     5.2 จดัท าขอ้พระคมัภีร์ประกอบภาพ ส่งทาง Line และโพสตใ์น Facebook ของคริสตจกัรทุกวนัจนัทร์  
     5.3 จดัท าใบปลิวท่ีมี link ไปยงัมิวสิกวีดีโอเพลงหนุนใจ หรือคลิปวีดิโอ ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของพระเยซู เพื่อเป็น
ส่ือใหพ้ี่นอ้งน าไปใชใ้นประกาศ เช่น Happy Easter พระเยซูเป็นค าตอบ God is love เป็นตน้ 
     5.4 จดังาน Worship Night “อบับา พ่อผูรั้กฉนั” ในคืนวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2022 โดยมีวิทยากรคือ ผป.ชยัราช   กิจ
เก้ือกูล เพื่อร้ือฟ้ืนความรักดั้งเดิมกบัพระบิดา ยกยอ่งความแสนดีของพระเจา้ ฟ้ืนฟูชีวิตแห่งการนมสัการ และเชิญ
ชวนพี่นอ้งใหก้ลบัมานมสัการร่วมกนัท่ีคริสตจกัร โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 209 คน ประกอบดว้ย เขา้มาร่วมใน
คริสตจกัร 120 คน และเขา้ร่วมทางออนไลน์ 89 คน    
      5.5 เยีย่มเยยีนสมาชิกผา่นทางออนไลน์ ซ่ึงคณาจารยจ์ะมีการเยีย่มเยยีนรวมกนัในทุกวนัพุธ และรอบจีนกลางมี
การเยีย่มเยยีนตามบา้นสมาชิกอยูเ่ป็นระยะ นอกจากน้ียงัมีการอภิบาลผา่นกลุ่มเซลลร์ะหวา่งสัปดาห์ การพูดคุยทาง
โทรศพัท ์รวมทั้งการสอนพระคมัภีร์ออนไลน์แบบตวัต่อตวั และแบบกลุ่มตามความสะดวกของสมาชิก 
  5.6 ช่วยใหค้  าปรึกษาในดา้นต่างๆ แก่สมาชิก อาทิ การเตรียมศาสนพิธีต่างๆ การขอบคุณพระเจา้ส าหรับกิจการ
ใหม่ บา้นใหม่ พิธีสมรส พธีิหมั้น พิธีนมสัการไวอ้าลยั พิธีบรรจุศพ พิธีปลงศพ การสอนหลกัสูตรก่อนแต่งงาน 
รวมทั้งเป็นผูร่้วมประกอบศาสนพิธีต่างๆ ท่ีกล่าวมาดว้ย 
  5.7 รณรงคใ์หส้มาชิกสร้างสัมพนัธ์ และอธิษฐานเผื่อ BEST และใหเ้ชิญเพื่อนมาร่วมกลุ่ม ALPHA ตลอดจน
หนุนใจใหม้ารับการอบรมหลกัสูตรสร้างสาวก และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีคริสตจกัรไดจ้ดัขึ้น 
  5.8 หนุนใจใหส้มาชิกเขา้ร่วมชั้นเรียนคริสเตียนศึกษาและเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร Two Wings  
ส าหรับรอบเชา้และจีนแตจ๋ิ้ว ผูน้ าจะมีการหนุนใจใหพ้ี่นอ้งเขา้เรียนคริสเตียนศึกษาช่วงเชา้ และหลกัสูตร Two 
Wings เยน็วนัพฤหสัฯ และวนัเสาร์ ตลอดจนร่วมสามคัคีธรรม และรับการเสริมสร้างผา่นระบบคณะของคริสตจกัร 
เช่น คณะยวุชน คณะอนุชน คณะเพื่อคุณ คณะบุรุษ คณะสตรี คณะสดุดี เป็นตน้ ทั้งน้ีในการนมสัการรอบบ่าย และ
การนมสัการจีนกลางจะมีชั้นเรียนคริสเตียนศึกษาท่ีปรับตามเวลา ความตอ้งการและความสะดวกของพี่นอ้งสมาชิก
ในรอบนั้นๆ ไม่วา่จะเป็น ชั้นเรียนสร้างสาวก Two Wings ชั้นเรียนคริสเตียนศึกษา กลุ่มเซลล ์กลุ่มอธิษฐาน กลุม่
ตอ้นรับผูม้าใหม่ และการเยีย่มเยยีนพี่นอ้งสมาชิก เป็นตน้  
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6.อ่ืนๆ 
     6.1 ดูแลการนมสัการและดนตรี ในวาระพิเศษต่างๆ สามพนัธกิจ คือ พนัธกิจเผยแพร่ พนัธกิจนมสัการ และพนัธ
กิจเสริมสร้างจะร่วมกนัรับใชใ้นโอกาสพิเศษต่างๆ ของคริสตจกัร เช่น วนัศุกร์ประเสริฐ รุ่งอรุณวนัอีสเตอร์ งาน
ประกาศวนัคริสตม์าส ซ่ึงในส่วนของการนมสัการและดนตรีของทุกงาน พนัธกิจนมสัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบหลกั    
     6.2 ปรับปรุงสถานท่ีห้องนมสัการ เช่น ปรับปรุงระบบกลอ้ง ระบบถ่ายทอด ระบบเสียง  ท่ีนั่งส าหรับผูสู้งอายุ 
เป็นตน้   
     6.3 ผลิต ดูแล จดัการ และเผยแพร่ส่ือออนไลน์ต่างๆ ของคริสตจกัร: YouTube/ Facebook และ Line ทางการของ
คริสตจกัรสะพานเหลือง 
     6.4 จดัตารางนมสัการและการรับใช้ ตารางนมสัการในรอบต่างๆ ตารางอธิษฐานในรอบต่างๆ หัวขอ้อธิษฐาน
คริสตจักรในสูจิบัตร ติดต่อผูเ้ทศนา ผูน้ านมัสการ ผูแ้ปล ผูป้ระกอบพิธี ทีมนมัสการ ทีมงานเบ้ืองหลัง และ
รายละเอียดต่างๆ ในสูจิบตัรทุกสัปดาห์    
     6.5 เครือข่ายอธิษฐานศิษยาภิบาลเขตกลาง ซ่ึงมี ศจ.พิเชษฐ  คุณากรธีรมิตร เป็นประธาน จะมีการประชุม
อธิษฐานของผูรั้บใช้ในเขตกรุงเทพชั้นใน ทุกเช้าวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน ซ่ึงได้ด าเนินมาเป็นปีท่ี 20 แลว้ โดย
คณาจารยส์ะพานเหลืองจะส่งตวัแทนเขา้ร่วมการอธิษฐาน และรับเป็นเจ้าภาพตอ้นรับผูรั้บใช้จากคริสตจกัรใน
เครือข่ายเขา้มาอธิษฐานท่ีคริสตจกัรของเราอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อแบ่งปันพระพรและแนวทางในการท าพนัธกิจกบั
เพื่อนผูรั้บใชข้องเรา 
    6.6 ทีมนมสัการคริสตจกัรสะพานเหลือง มีโอกาสร่วมรับใชใ้นการน านมสัการ ในการประชุมสมชัชาธรรมกิจ
คริสตจกัรภาค 7 ช่วงค ่าวนัท่ี 7 เมษายน 2022 ท่ีสถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์   
    6.7 กรรมการพนัธกิจนมสัการไดมี้โอกาสร่วมรับใชใ้นฝ่ายดนตรีคริสตจกัรภาค 7 วาระปัจจุบนัในต าแหน่งรอง
ประธานฝ่ายฯ และกรรมการสมทบ  
    6.8 คณะนกัร้องและนกัดนตรีจากคลิปเพลงพิเศษวนัดนตรีคริสตจกัร 2022 น าทีมโดย ผป.รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ 
ได้รับเชิญให้ร่วมถวายเพลงพิเศษ “พระเจ้าแสนดี” เน่ืองในการนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับอาคาร
คริสตจกัรหลงัใหม่ของคริสตจกัรสานสัมพนัธ์กรุงเทพ ในบ่ายวนัท่ี 20 พฤศจิกายนน้ี มีพี่นอ้งสมาชิกร่วมถวายเพลง
และเล่นดนตรีกวา่ 50 ท่าน 
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รายงานพนัธกจิเผยแพร่ ปี 2022 
  
1. งานประกาศและเผยแพร่ 

- ร่วมจดังานประกาศคริสตมาส 24 ธนัวาคม 2021 (Candle Night 2021) มีผูเ้ขา้ชมทางออนไลน์ประมาณ 
150 คน มีผูส้นใจข่าวประเสริฐ 37 คน และมีผูรั้บเช่ือ 25 คน 
- จดัตั้งทีมประกาศของพนัธกิจเผยแพร่และทูวิงส์ออกประกาศและติดตามผลกบัชุมชนรอบคริสตจกัร จดั
ให้มีการเยี่ยมผูส้นใจในชุมชนรอบคริสตจักร 2 คร้ัง นอกจากนั้นในอนาคตจะจัดให้มีทีมเล้ียงดู เพื่อ
เสริมสร้างผูเ้ช่ือใหม่ใหเ้ติบโตในความเช่ือ ขอหนุนใจใหส้มาชิกคริสตจกัรฯมาร่วมเป็นทีมประกาศและทีม
เล้ียงดู 
- การจดักลุ่มอลัฟ่ารุ่น 16 และรุ่น 17 และกลุ่ม Newcomer 
จ านวนผูร่้วมอลัฟ่าปี2022 

- อลัฟ่ารุ่นท่ี 16 ผูม้าประจ า 11 คน รับเช่ือ 3 คน  
- อลัฟ่ารุ่นท่ี 17 online วนัเสาร์ มาประจ า 12 คน 
- อลัฟ่ารุ่นท่ี 17 on site วนัอาทิตย ์มี 21 คน มาประจ า 5 คน 

และจ านวนผูม้าใหม่(Newcomer) ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม รวม 88  คน โดยมีผูรั้บเช่ือ 35 คน 
-ร่วมจดังานวนัศุกร์ประเสริฐ 2022  มีผูเ้ขา้ชมออนไลน์ประมาณ 170 คน และผูท่ี้มาร่วมงานท่ีคริสตจกัรฯ
ประมาณ 100-150 คน 

 
2. คริสตจักรลูกและศาลาธรรมในประเทศ รวม 11 แห่ง 

- คริสตจกัรสะพานเหลืองคลองตนั  
- คริสตจกัรกาญจนพร 
- คริสตจกัรมุมพระพร 
- คริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลาย 
- คริสตจกัรสะพานเหลืองเชียงราย 
- คริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว 
- คริสตจกัรพลงัแห่งความเช่ือ 
- ศาลาธรรมพลงัแห่งความรัก 
- ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง 
- ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมคัร 
- ศาลาธรรมมุกดาหาร 
- ศาลาธรรมบวัใหญ่ (คริสตจกัรลูกของคริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลาย) 
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- เน่ืองจากการระบาดของโควิด-19ในช่วงสามปีท่ีผา่นมา ท าใหค้ริสตจกัรลูกตอ้งจดันมสัการทางออนไลน์
และมีเงินถวายเขา้คริสตจกัรน้อยลงมาก คริสตจกัรฯจึงไดข้ยายระยะเวลาของโครงการเล้ียงตนเองของ
คริสตจกัรลูกจากภายใน 5 ปี  เป็น ภายใน10 ปี ส าหรับปี 2023 มีคริสตจกัรลูกท่ีจะอยู่ในโครงการเล้ียง
ตนเอง คือ คริสตจกัรมุมพระพร คริสตจกัรสะพานเหลืองนายาว ศาลาธรรมมุกดาหาร ศาลาธรรมหนอง
สมคัร และศาลาธรรมบางบวัทอง 
- ศุนยป์ระกาศอิมมานุเอล ในเกาหลี ไดย้ติุการท าพนัธกิจตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นตน้มา เน่ืองจากคริสตจกัร
คู่มิตรไดข้อยกเลิกสัญญา 
- เยี่ยมเยียนคริสตจักรสะพานเหลืองบัวลายและเดินทางไปร่วมพิธีแต่งตั้ งศาลาธรรมบัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2022   

 
3. มิชช่ันต่างประเทศ รวม 2 แห่ง 

- ศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐไทยเชนลี-สิงคโปร์ 
- คริสตจกัรมิชชัน่ไทยในไตห้วนั 
 

- ร่วมจดัอบรมส ารวจพระคมัภีร์ให้ศาลาธรรมมุกดาหารในเดือนพฤษภาคมและกนัยายน โดยจดัร่วมกบั
คริสตจกัร Amazing Grace (สิงคโปร์) โดยมีผูเ้ขา้ร่วม 37 คนในเดือนพฤษภาคม และ 42  คนในเดือน
กนัยายน 
- จดัการประชุมประจ าปีกบัคริสตจกัรเชนลี และน าเยี่ยมเยียนพนัธกิจต่างๆในช่วงวนัท่ี 16--21 สิงหาคม 
โดยน าทีมผูน้ าของเชนลีเดินทางไปเยี่ยมเยียนคริสตจกัรสะพานเหลืองบวัลาย  ศาลาธรรมบวัใหญ่ และไป
ชายแดนกมัพูชา เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างจุดประกาศท่ีกมัพูชา หลงัจากนั้นไดไ้ปเยี่ยมศาลา
ธรรมพลงัแห่งความรัก และคริสตจกัรพลงัแห่งความเช่ือ ท่ีจ.สุรินทร์ ปิดทา้ยดว้ยการประชุมประจ าปีกบั
พนัธกิจเผยแพร่และร่วมนมสัการท่ีคริสตจกัรฯ 
- ร่วมการประชุมประจ าปีกบัคริสตจกัร Amazing Grace (สิงคโปร์) ทางซูมเม่ือวนัท่ี29 สค.2022คริสตจกัร
ฯและคริสตจกัรAmazing Grace ไดร่้วมกนัสนบัสนุนงบประมาณติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในห้องนมสัการ
และห้องท่ีต่อเติมใหม่ โดยคริสตจกัรฯสนบัสนุน 48,750 บาทและ คริสตจกัร Amazing Grace สนบัสนุน 
103,496 บาท 
- ร่วมกบัศาลาธรรมพลงัแห่งความรักและคริสตจกัรเชนลีก่อสร้างจุดประกาศท่ีชายแดนกมัพูชา(จงัหวดั
อุดมมีชยั)และสนบัสนุนผูรั้บใชช้าวเขมรสองคน 
- ศูนยป์ระกาศข่าวประเสริฐไทยเชนลี(สิงคโปร์) ตอ้งท าพนัธกิจทางออนไลน์ในช่วงโควิด-19 โดยเร่ิม
กลบัมานมสัการและประชุมอธิษฐานท่ีคริสตจกัรเชนลีเม่ือเดือนพฤษภาคม  
- คริสตจกัรมิชชัน่ไทยในไตห้วนั เผชิญกบัการระบาดใหญ่ของโควิด-19 หลายระลอกในไตห้วนั จึงตอ้งท า
พนัธกิจทางออนไลน์ โดยเร่ิมกลบัมานมสัการท่ีคริสตจกัรเม่ือเดือนพฤษภาคม 
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 - ทางคริสตจกัรไดส้นบัสนุนทุนเรียนศาสนศาสตร์ ระดบัปริญญาตรี ให้กบัอนุชนของคริสตจกัรสะพาน
เหลืองนายาว คือ นางสาว ภทัรธิรา  ผิวแกว้ ปัจจุบนัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์    
(บีไอที) (โดยใชเ้งินจากกองทุนศาสนศาสตร์) โดยในช่วงปิดภาคเรียนประจ าปี  นางสาว ภทัรธิรา ผิวแกว้ 
ไดฝึ้กงานกบัฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนไทยคริสเตียน. 
- ทางคริสตจกัรร่วมกบัคริสตจกัรเชนลีไดส้นบัสนุนทุนเรียนศาสนศาสตร์ใหก้บัอนุชนของศาลาธรรมพลงั
แห่งความรัก คือ นางสาว กณัฐิกา โนนตูม ปัจจุบนัศึกษาปีท่ี 3 สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (บีไอที)   

 

รายงานพนัธกจิเสริมสร้าง ปี 2022 
 

พนัธกิจเสริมสร้างรับผิดชอบดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกคริสตจกัรโดยการสนบัสนุนให้สมาชิกเรียนพระ
คมัภีร์และเขา้ร่วมคณะต่างๆ รวมถึงเขา้ร่วมกลุ่มเซล เพื่อให้มีสามคัคีธรรมท่ีดีกบัพี่นอ้งในคริสตจกัร ร่วมกนัรับใช้
และหนุนใจซ่ึงกนัและกนั   

งานของพนัธกิจเสริมสร้างในปี 2022 สรุปไดเ้ป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 

1. ช้ันเรียนพระคัมภีร์   

ช้ันผู้สนใจและคริสเตียนใหม่ ช่ือวิชา ผู้สอน 

 ความยนิดีในการเติบโต 1 (zoom) ผป.นิลุบล  วงศว์รเศรษฐ์  

 ความยนิดีในการเติบโต 2 (zoom) ผป.พรจิต จิตรถเวช 

 บพัติศมา ศจ.วิวฒัน์  วงศส์ันติชน 

ชั้นประยกุตส์ าหรับคริสเตียน   คริสเตียนกบัค่านิยมสังคม (line) คศ.ชนานนัท ์ไชยวงศ ์

 1-2 โครินธ์ (line) ศ.ดร.บุญชยั หงส์จารุ 

 พระธรรม โยบ(line) อ.วิชยั ไชยวงศ ์

 การอธิษฐาน(line)  

 (Daring to draw near) ผป.ศ.ดร.จงจิตร องัคทะวานิช 
ผศ.วิวรณ์ ศิริกลการ 
ผป.กานดา รอดพน้ 
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 พระธรรม วิวรณ์ (zoom) ผป.จริยา ทวีแสงสกุลไทย 

 Laugh again (line) ผป.ศ.ดร.จงจิตร  องัคทะวานิช 

ชั้นเรียนส าหรับยวุชน–อนุชน ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน (ม.2) คศ.สิรามล เพช็รฉิม 
คศ.ฑณัธกร ตาจุมปา  

 Two Wings Youth บทท่ี 1 (ม.3-4) ผป.สุรัตน์ อรุณวฒันาพร 
คศ.ฑณัธกร ตาจุมปา 

 พระธรรม ผูว้ินิจฉยั (ม.5-6) อ.ทตัพงศ ์ศิริชยั 
มน.ยพุดี ศรีธนางกูร 

 ชีวิตท่ีเคล่ือนไปดว้ยวตัถุประสงค ์ คศ.ธเนศ  พรกีรติกุล 

(*)หมายเหตุ: เฉพาะช่วงเดือน
ตุลาคม-ธนัวาคม เท่านั้น 

ชั้นเรียนเตรียมรับบพัติศมายวุชน ผป.สุรัตน์  อรุณวฒันาพร  
(ผูส้อนหลกั) 
คศ.ฑณัธกร ตาจุมปา 

 ชั้นเรียนประยกุต ์ อ.ทตัพงศ ์ศิริชยั (ผูส้อนหลกั) 
มน.ยพุดี ศรีธนางกูร 

ชั้นเรียนภาษาจีน พระธรรม ฟีลิปปี (จีน-ไทย) ศจ.ดร.จินโฮ ชอย (อ.ชยัเจริญ) 

ชั้นเรียนรอบบ่าย ความยนิดีในการเติบโต 1   คุณมนสั สรรเสริญนิเวศ 
คุณมานะ สรรเสริญนิเวศ                
คุณศุจิมน สุภโอภาส  

 ความยนิดีในการเติบโต 2 คศ.ชนานนัท ์ไชยวงศ ์

 บพัติศมา คศ.ชนานนัท ์ไชยวงศ ์

 พระธรรม เอเสเคียล อ.วิชยั ไชยวงศ ์
คศ.ชนานนัท ์ไชยวงศ ์ 

ชั้นเรียนเวลาพิเศษ Alpha Course คุณดุษณี วงศส์ันติชน 

 

2. คณะต่าง ๆ 
พนัธกิจเสริมสร้าง ประสานงานกบัคณะต่างๆ โดยร่วมกนัรับผิดชอบในวนัส าคญัๆ และมีส่วนสนบัสนุนโครงงาน
ส าคญัของแต่ละคณะ โดยจดัการประชุมร่วมกบัตวัแทนคณะทุก 3 เดือน 
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คณะ กจิกรรมพเิศษ 
รวีฯ (เชา้) 
เด็กรวีฯ เชา้ อาย ุ0-12 ปี  
จ านวน 80 คน 
ครูรวีฯ จ านวน 34 คน 

- รวีฯเชา้ เวลา 9.00-11.30 น.  
- รวีฯ ประถมและอนุบาลเรียนออนไลน์และกลบัมาเรียนท่ีโบสถต์ั้งแต่อาทิตย์
แรกของเดือนเมษายน 2022 โดยยงัมีการถ่ายการนมสัการทาง zoom และ
การเรียนการสอนในแต่ละชั้นเป็นแบบ hybrid เน่ืองจากยงัมีเด็กรวีฯ จ านวน
หน่ึงท่ีผูป้กครองยงัไม่พามาโบสถ ์

- ชั้นแองจ้ี ยงัไม่ไดก้ลบัมาเรียนท่ีโบสถ ์แต่มีกลุ่มผูป้กครองทางไลน์ 
- จดักลุ่มเซลครูรวีฯ ROOT ทุกคืนวนัพฤหสั เวลา 19:30 น. 
- ประชุมครูรวีฯ ทุกวนัอาทิตยแ์รกของเดือน เวลา 13:00 น.-15:00 น. 
- จดัค่ายอบรมครูรวีฯ 3-4 มิ.ย. 2022 ณ บา้นเรือ โฮมสเตย ์จ.จนัทบุรี มีครูเขา้
ร่วม 24 คน 

- ครูรวีฯ เข้าร่วมอบรม Certificate for Sunday School Teaching จัดโดย SU 
Thailand ร่วมกบั SOM-BIT 

- จดัวนัพบผูป้กครอง 9 ต.ค. 2022 มีพญ. องัคณา อญัญมณี เป็นวิทยากรมา
บรรยายเร่ือง “เล้ียงลูกอยา่งไรใหส้นิทกบัพ่อแม่” 

- เด็กรวีฯ 3 คนเขา้ร่วมแข่งขนัซูเปอร์จ๋ิวเจาะโลกพระคมัภีร์ จดัโดยสมาคม
พระคริสตธรรม  เดือนพ.ย. 

รวีฯ (บ่าย)  
5-7 คน เวลา 15.00 – 16.30 น. 

มีการนมสัการพระเจา้ผา่นบทเพลง การอธิษฐาน อ่านพระคมัภีร์ ใช ้ Free 
image bible เป็นส่ือการสอน ฝึกใหอ้ธิษฐานดว้ยตวัเอง และมีการเขา้ร่วมร้อง
เพลงนมสัการกบัรอบบ่าย สอนค าศพัทภ์าษาองักฤษจากพระคมัภีร์ 

คณะยวุชน 
12-13 คน เวลา 13.30 – 15.00 น. 

- สามคัคีธรรมและท าโครงการสานสัมพนัธ์กรรมการชุดเก่าและใหม่  
- โครงการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ  
- โครงการขนมเพื่อยวุชน 
- ร่วมชั้นเรียนพระคมัภีร์ CE และจดัสามคัคีธรรม online ทุกคืนวนัพฤหสัฯ 

คณะอนุชน 
10-12  คน เวลา 13.30 – 15.00 น. 

- สามคัคีธรรมและท าโครงงาน Cell Group Anuchon (Online) 
- อธิษฐานเผื่อซ่ึงกนัและกนัระหวา่งสัปดาห์ 
- แบ่งปันบทเฝ้าเด่ียว 
- โครงงาน Dynamic Day เพื่อสานสัมพนัธ์กบัสมาชิกอนุชนผา่นกิจกรรม

ต่างๆ ในวนันั้น 
- โครงงาน Reunion เพื่อตามสมาชิกท่ีหายไปมาเขา้ร่วมสามคัคีธรรมและ

ฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกบัพระเจา้ 
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- จดัค่ายอนุชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีภายในคณะและเพื่อ
เสริมสร้างจิตวิญญาณของสมาชิกอนุชน (16-19 ธ.ค.) 

คณะเพื่อคุณ 
เฉล่ีย 13 คน เวลา 13.30 – 15.00 น. 

- สามคัคีธรรมช่วงบ่ายท่ีหอ้งเพื่อคุณ 
- ร่วมแต่งโบสถอี์สเตอร์ 
- ร่วมกิจกรรมวนับุพการี 
- ร่วมกิจกรรมรวม 3 คณะ 
- ท าโปสการ์ดหนุนใจผูรั้บใช้ 

คณะสตรี - หนุนใจสมาชิกผา่นทาง line และโทรศพัท ์
- ในช่วงโควิดท่ีผา่นมา คณะสตรีไม่มีกิจกรรม onside และไม่มีเงินถวายเขา้

คณะ แต่ก็ยงัมุ่งมัน่ถวายทรัพยต์ามท่ีเคยถวายเป็นประจ าทุกปีโดยถวาย
ใหก้บัคริสตจกัรลูก, คณะรวีฯ, พนัธกิจมิชชัน่, สถาบนั BIT, บ ารุง
คริสตจกัรภาค7 

- เหรียญขา้นอ้ยเพื่อส่งต่อใหส้ภา 
คริสเตียนสตรีให้องคก์ร ACWC 

- สนบัสนุนอาหาร ขนมวนัอนุชนและวนัมอบปริญญาสถาบนั BIT 
คณะบุรุษ - อธิษฐานก่อนนมสัการเชา้วนัอาทิตย ์ณ ห้องบุรุษ 

- สามคัคีธรรมออนไลน์วนัพฤหสับดี เวลา 20:00-21:00 น. 
- เยีย่มเยยีนสมาชิกเป็นคร้ังคราว 
- เยีย่มเยยีนผูเ้จ็บป่วย 
- แจกยาฟ้าทะลายโจรกบัผูป่้วย 

โควิดทั้งสมาชิกและคนทัว่ไป 
- ออก "บุรุษสาร" 2 เดือน/คร้ัง 
- ช่วยตอ้นรับหนา้โบสถว์นัอาทิตย ์
- ช่วยตอ้นรับงานไวอ้าลยั 
โครงการท่ียงัไม่ถึงก าหนด 
1. ออกร้านงานมิชชัน่แฟร์ (6 พ.ย.22) 
2. เยีย่ม ศธ.สะพานเหลืองหนองสมคัร (พ.ย.) 
3. เยีย่ม คจ.คลองลาน (ธ.ค.) 

คณะสดุดี 
20-25 คน เวลา 11.30 – 14.00 น. 

- มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวนัต่อดว้ยสามคัคีธรรม 
- เชิญอาจารยท์ั้งภายในและภายนอกคริสตจกัรมาแบ่งปัน 
- เร่ิมซอ้มเพลงเดือนกนัยายนและถวายเพลงในเดือนตุลาคม 
- ร่วมเป็นฝ่ายตอ้นรับหนา้โบสถ ์
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- ใหค้วามร่วมมือกบัทุกเทศกาลของคริสตจกัร 
- เยีย่มเยยีนศาลาธรรม สพล.บางบวัทองและคจ.มุมพระพร 
- จะมีการรีทรีตกรรมการเดือนธนัวาคม 

คณะนกัร้องอาเลลูยา - ไดเ้ร่ิมกลบัมาซ้อมเพลงในช่วงสั้นๆ แต่หยุดไปอีกเน่ืองจากคริสตจกัรขอให้
งดการซอ้มเพลงเพราะสถานการณ์โควิด-19 กลบัมาน่าเป็นห่วงอีกคร้ัง 

คณะนกัร้องเพื่อพนัธกิจ - เร่ิมกลบัมาซอ้มเพลง 18 กนัยายน 2022 
- ถวายเพลงในพิธีไวอ้าลยั ผป. เชาว ์ศรีนคารินทร์ วนัท่ี 18 ตุลาคม 2022 
- ถวายเพลงในพิธีไวอ้าลยั มน. ทรงสิทธ์ิ หอวิจิตร วนัท่ี 21 ตุลาคม 2022 
- ซอ้มเพลงเตรียมส าหรับวนัขอบคุณพระเจา้และคริสตมาส 

 
3. การอบรมหลกัสูตรสร้างสาวกทูวิงส์ (TWO WINGS) 

1. การอบรมชั้นสร้างสาวก 
เป็นการอบรมเบ้ืองตน้ของการเป็นสาวก  เพื่อใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นศูนยก์ลางชีวิต  มีเป้าหมายในชีวิตเพื่อแผ่นดิน
ของพระเจา้  สนใจในพระมหาบญัชา  เร่ิมจากการใชชี้วิตตามวงลอ้ชีวิต นอกจากน้ี ยงัได ้ เรียนรู้ถึงการประกาศ
ส่วนตวัดว้ยค าพยานชีวิต และการประกาศดว้ยกระดาษเปล่า  ซ่ึงเป็นการอธิบายข่าวประเสริฐง่ายๆ ดว้ยกระดาษ
เปล่า  ชั้นเรียนน้ีมีการอบรมพิเศษเร่ืองการดูแลคนมาใหม่ในสัปดาห์ท่ี 11 เป็นการเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเป็นพี่เล้ียง
ดูแลเอาใจใส่คนมาใหม่อยา่งเป็นระบบ 

รุ่นท่ี 6 อบรมวนัเสาร์ท่ี 19 มีนาคม - 25 มิถุนายน เวลา 09.00 น.- 12.00 น. มีผูร่้วมอบรมทั้งหมด 19 คน จาก
คริสตจกัรสะพานเหลือง 6 คน จากคริสตจกัรลูก 13 คน  มีผูผ้า่นการอบรม 10 คน 

รุ่นท่ี 7 อบรมวนัเสาร์ท่ี 20 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น.- 16.00 น. มีผูร่้วมอบรมทั้งหมด 19 คน 
จากคริสตจกัรสะพานเหลือง 11 คน จากคริสตจกัรลูก 8 คน และจากคริสตจกัรไทยเชนลี (สิงคโ์ปร) 1 คน   

2. การอบรมชั้นสาวกเกิดผลซ ้า 

เพื่อเตรียมชีวิต ใหเ้ห็นถึงการทรงเรียกในการเป็นผูน้ าในกลุ่มเซลล ์  และกลุ่มประกาศ Happy Meeting  และมีการ
อบรมพิเศษเร่ืองการอธิษฐานวิงวอนเพื่อใหผู้เ้รียนเป็นก าลงัส าคญัในการอธิษฐานของคริสตจกัร  และอธิษฐานเผื่อ
พนัธกิจท่ีรับใชอ้ยู ่ ก่อนการอบรมมีเขา้ค่าย “ผูน้ า” 

รุ่นท่ี 5 อบรมทุกพฤหสับดี 17 มีนาคม - 23 มิถุนายน เวลา 19.00 น.-21.30 น.  มีผูเ้ขา้ร่วม 20 คน มีผูผ้า่นการ
อบรม 19 คน ค่ายผูน้ ามีในวนัพฤหสัฯ - ศุกร์ ท่ี 10-11 มีนาคม 
รุ่นท่ี 6 อบรมทุกวนัเสาร์ท่ี  20 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น.-12.00 น.  มีผูเ้ขา้ร่วม 7 คน  ค่ายผูน้ า
มีในวนัเสาร์ท่ี 13 สิงหาคม 
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3. การอบรมชั้นสาวกพนัธกิจโลก 

เพื่อใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของพระมหาบญัชาเป็นพนัธกิจระดบัโลก เร่ิมจากการประกาศใกลุ่ม เลก็ก่อน 
(Happy Meeting) และค่อยขยายออกไป  มี 2 สัปดาห์ท่ีเป็นการอบรมนิมิตพนัธกิจ หวัขอ้ “ส่งออกไป”  ท่ีพูดถึงงาน
มิชชัน่  การเป็นมิชชนันารี  และการบุกเบิกคริสตจกัร ในชั้นเรียนน้ีจะมีภาคปฏิบติั คือ “มิชชัน่ทริป” 

รุ่นท่ี 5 อบรมวนัพฤหสับดี 18 สิงหาคม - 24 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น.-21:30 น. เร่ิม มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม 15 
คน ในวนัเสาร์ท่ี 3 ธนัวาคม ออกภาคปฏิบติั “มิชชัน่ทริป” โดยจะประกาศกบัชุมชนรอบคริสตจกัรสะพาน
เหลืองนายาว 
 

4. กจิกรรมพเิศษ  

4.1 ร่วมกบัคณะต่างๆ ในการจดังาน 
 • รุ่งอรุณวนัอิสเตอร์ 
 • วนับุพการี 
 • วนัคริสเตียนศึกษา 
 • วนัอนุชน 
 • วนัขอบคุณพระเจา้ 

4.2 ร่วมกนัพนัธกิจนมสัการและพนัธกิจเผยแพร่จดังาน 
 • วนัศุกร์ประเสริฐ และวนัอีสเตอร์ 
 • งานคริสตม์าส อีฟ (อยูร่ะหวา่งด าเนินการ) 

4.3 อลัฟ่าคอร์ส (Alpha Course) 
เป็นกลุ่มท่ีเปิดส าหรับผูส้นใจเรียนรู้เร่ืองพระเจา้ผา่นการชมวีดีโอและแบ่งกลุ่มพูดคุยกนั ในปีน้ีมีการจดัทั้งรอบ 
online และ on side  
4.4 งานเยีย่มเยยีนผูป่้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

งดการเยีย่ม เน่ืองจากสถานการณ์โควิด ทางโรงพยาบาลยงัไม่อนุญาติใหเ้ขา้เยีย่ม 

4.5 จดังานเสวนา พร้อมแจกหนงัสือ LGBTQ+  5 มิถุนายน 2022 
4.6 เตรียมโครงการ Alpha parenting, Dads for life 
4.7 เตรียม โครงการ Child Counseling 
 
 
 
 
 
 



23  

 

 

 

 

รายงานพนัธกจิบริการ ปี 2022 
 

             พนัธกิจบริการดูแลงานในด้าน อาคารสถานท่ี, ยานพาหนะ, สวสัดิการสมาชิกคริสตจกัร รวมทั้งการ
พฒันาสถานท่ี, อุปกรณ์เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานคริสตจกัรใหมี้ประสิทธิภาพ  
 
งานของพนัธกจิบริการ ประกอบด้วย 4 หมวดงาน และงานดิจิทัล ในปี 2022 ไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 

1. หมวดงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานท่ี ดูแลสถานท่ีทั้งหมด และไดป้รับปรุงซ่อมแซมหลายรายการ ดงัมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 
1.1 ซ่อมหลงัคาดาดฟ้าดา้นท่ีวางแอร์โบสถจี์นและซ่อมขาแอร์ท่ีหกั 

1.2 ซ่อมรางน ้าบริเวณดาดฟ้าโรงอาหารฝ่ังตรอกหมอสุ่นและฝ่ังธนาคารกรุงเทพ 

1.3 ซ่อมหลงัคาโรงอาหารและหลงัคาบา้นพกัคนงาน  

1.4 ดูแลการซ่อมหอ้งเรียน G1-G4 

1.5 ปรับปรุงพื้นโรงอาหารโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง 

1.6 ติดฉากกั้นอะคริลิกท่ีธรรมาสน์และโพเดียมในห้องนมัสการท่ี 2 (โบสถ์ไทย) เพื่อป้องกันการ

แพร่กระจายของฝอยละอองจากการพูด 

1.7 เปล่ียนป๊ัมน ้าบริเวณดาดฟ้า 

1.8 ดูแลซ่อมบ ารุงรักษาลิฟต ์
1.9 ดูแลซ่อมบ ารุงรักษาแอร์ทั้งระบบบริเวณฝ่ังโรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลืองและคริสตจกัร 
1.10 เปล่ียนคอมเพรสเซอร์แอร์ หอ้งนมสัการท่ี 2 (โบสถไ์ทย) 
1.11 ดูแลบ ารุงรักษาระบบภาพและเสียงของหอ้งนมสัการท่ี 1 และหอ้งนมสัการท่ี 2 
1.12 ก าจดัปลวก, แมลง และหนู ทั้งบริเวณโรงเรียนและคริสตจกัร 
1.13 ดูแลซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ และระบบน ้ า, ไฟฟ้า, กลอ้งวงจรปิด, ท่ีช ารุดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน 

 
2. หมวดงานสวัสดิการ 

 ให้การดูแลช่วยเหลือสมาชิกในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ เช่น จดัให้มีกองทุนช่วยเหลือผูข้ดัสน, Sunday 
Clinic และดูแลสมาชิกในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ค่ายงัชีพ, เจ็บป่วย เป็นตน้ 

(1) โครงการสมาชิกสงเคราะห์ (แยกจากกองทุนปันพระพรเพื่อโควิด 19)  
ในปี 2022 ไดพ้ิจารณาช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีปัญหาดา้นค่าครองชีพ จ านวน 7 คน  
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(2) Sunday clinic งดให้บริการในปี 2022 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม เน่ืองจากอยู่ในช่วงของการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

(3) จดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกท่ีมาจดัพิธีมงคลสมรสท่ี
คริสตจกัร 

(4) จดัเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจดังานไวอ้าลยัใหก้บัสมาชิกท่ีจากไปอยูก่บัพระเจา้  
 

3. หมวดงานสมาชิกสัมพนัธ์  
(1) จดัท างานทะเบียนสมาชิกคริสตจกัรทั้งหมด รวมถึงปรับปรุงขอ้มูลสมาชิก  
(2) จดัรถตูค้ริสตจกัรเพื่อใหที้มคณาจารยเ์ยีย่มสมาชิกตามบา้นและโรงพยาบาล 
(3) บริการรถตูใ้หก้บัคณะต่าง ๆ ในการท าพนัธกิจการรับใช้ 

 
4. หมวดงานสุสาน 

 สุสานคริสตจักรสะพานเหลือง จังหวัดนครปฐม  และ สุสานบ้านนา จังหวัดนครนายก 
(1) เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คริสตจกัรห่วงใยสุขภาพของสมาชิกคริสตจกัร จึงงด

การจดัเยีย่มเยยีนสุสานเป็นหมู่คณะใหญ่ในปี 2022 แต่ยงัเปิดใหส้มาชิกเขา้เยีย่มสุสานไดต้ามปกติ 
(2) ปรับปรุงบา้นพกัคนงานท่ีสุสานคริสตจกัรสะพานเหลือง จงัหวดันครปฐม 
(3) จัดเก็บค่าบ ารุงสุสานรายปีของสุสานคริสตจักรสะพานเหลือง จังหวดันครปฐม และจังหวดั

นครนายก 
(4) เปล่ียนป๊ัมน ้าท่ีสุสานบา้นนา จงัหวดันครนายก 
(5) อ านวยความสะดวกในการจดังานพิธีปลงศพใหแ้ก่ผูล้่วงหลบั 
(6) ดูแลความสะอาดของสุสานทั้งสองแห่งใหส้ถานท่ีอยูใ่นความเรียบร้อยพร้อมใชง้าน 

 
 งานดิจิทัล ดูแลระบบคอมพวิเตอร์ WIFI และการจัดเกบ็ข้อมูลของคริสตจักร 

(1) เปล่ียน Hard disk 3 TB ใชเ้ก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของคริสตจกัร 
(2) เปล่ียนอุปกรณ์เครือข่าย Firewall  

ด าเนินการใหส้มาชิกเซ็นเอกสารยนิยอมใหใ้ชข้อ้มูล (Consent Form) เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล (PDPA) 
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ฝ่าย จ านวน 
(คน) 

ผูบ้รหิาร 5 
ศาสนกิจ 7 
ครูผูส้อน (ไทย) 67 
ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 45 

เจา้หนา้ที่สนบัสนนุ 33 
พนกังาน 31 

รวม 188 
 
 

รายงานพนัธกจิการศึกษา ปี 2022 
โรงเรียนไทยคริสเตียน ประจ าปีการศึกษา 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
สรุปผลสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลยั นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (Grade 12) 
ปีการศึกษา 2005 – 2021 รวม 17 รุ่น 

 

• 56% มหาวิทยาลยัของรัฐ      
• 39% มหาวิทยาลยัเอกชน      
• 5% ศึกษาต่อต่างประเทศ 

 
 

จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2022       จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2022 
ระดับชั้น จ ำนวน 

(คน) 
ปฐมวยั (อนบุาล) 150 

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (English Program) 621 

มธัยมศกึษาปีที่ 1 – 6 (English Program) 365 

รวม 1,136 

 

จ ำนวนบุตรหลำนของสมำชิกคริสตจักรสะพำนเหลืองและคริสตจักรลูก 
ทีเ่ป็นนักเรียน TCS 

พีน้่องคริสเตียนที่ร่วมรับใช้ในพนัธกิจของโรงเรียน 
ดงัน้ี 
- สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง จ านวน 13 คน  
- สมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลืองคลองตนั  
จ านวน 13 คน  
- สมาชิกจากคริสตจกัรอ่ืนๆ 30 คน 
           รวม 56 คน 
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รายช่ือสถาบนัการศึกษาภายในประเทศไทยท่ีนกัเรียนไปเรียนต่อมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    33.23% 
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั    17.29% 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    16.09% 
มหาวิทยาลยัมหิดล    9.47% 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    7.67% 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ    7.07% 
สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่ น    4.81% 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    4.66% 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั      4.66% 
มหาวิทยาลยัสแตมฟอร์ด    4.51% 
มหาวิทยาลยัรังสิต    2.26% 
อ่ืนๆ    11.72%  

 
รายช่ือสถาบนัการศึกษาต่างประเทศท่ีนกัเรียนไปเรียนต่อ  เช่น 

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 
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พนัธกจิประกาศกบันักเรียนและบุคลากร หัวข้อประจ าปี 2022 คือ “ฤดูกาลใหม่”  
ระดับปฐมวัย (อนุบาล) 

จดัสอนพระคมัภีร์ในทุกหอ้งโดยมีบทเรียนสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรมอนเตสซอร่ี อิงเน้ือหาท่ีนกัเรียนไดเ้รียนใน
แต่ละสัปดาห์ มีการจดันมสัการใหน้กัเรียนทุกวนัพุธท่ีห้องนมสัการ 

ระดับประถมต้น – ประถมปลาย 
จดัการเรียนการสอนวิชา GB BB และการนมสัการ ในทุกระดบัชั้น ผา่นทางการออนไลน์และสอนท่ีหอ้ง พร้อม
ทั้งมีการท ากิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั 

ระดับมัธยมต้น – มัธยมปลาย 
จดัการนมสัการและแบ่งปันในชัว่โมงจริยธรรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยในแต่ละระดบั รวมถึงมีการประกาศดว้ย
เคร่ืองมืออลัฟ่า และเปิดวิชาเลือก 3 วิชา (ท่ีใชพ้ระคมัภีร์เป็นพิ้นฐาน) ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ ารุ่นใหม่ พนัธกิจจิตอาสา 
การจดัการทางอารมณ์ 

กจิกรรมรวมทุกระดับช้ัน 
1. จดัสัปดาห์พฒันาคุณภาพชีวิตประจ าปี ในช่วงเดือน มิถุนายน 2022 โดยมีการจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจและ

เป็นการฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ ตั้งแต่ระดบั ปฐมวยั และ G.1-G.12 โดยไดรั้บความสนใจและการตอบสนองต่อ
กิจกรรมอยา่งดี 

2. เขา้ร่วมแข่งขนัพระคมัภีร์ระดบัประเทศในรายการ ซูเปอร์จ๋ิวเจาะโลกพระคมัภีร์ (พระธรรมเยเรมีย)์ โดยมี
การจดัการติวใหทุ้กวนั ทุกสัปดาห์เป็นเวลา 8 สัปดาห์ผา่นทางระบบซูม และช่วงพกักลางวนั (เม่ือเปิด
เรียน) โดยมีนกัเรียนสนใจเขา้ร่วมจ านวน 15 คน จากระดบัชั้น G.4 – G.11 และจะมีการแข่งขนัในวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2022 

3. สนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมโครงการ The Heart of Giving กบัมูลนิธิศุภนิมิต เพื่อช่วย
ประชาสัมพนัธ์ใหเ้ด็กๆมีส่วนร่วมในการให ้โดยวิธีเก็บสะสมเงินในกระปุกท่ีทางมูลนิธิแจกมา 

4. มีการน านกัเรียนระดบั G.5 จ านวน 8 คน เขา้ร่วมค่ายอบรม Leadership Training School: LTS โดยยวุยา
ตราประเทศไทย ช่วงเดือนกนัยายน 2022 

5. ร่วมน ากิจกรรมและแบ่งปันพระค าในทุกเชา้ใหก้บันกัเรียนท่ีมาเขา้ร่วม October Camp 
6. จดัสอนดนตรีใหก้บันกัเรียนระดบัมธัยมในช่วงพกักลางวนัและหลงัเลิกเรียน 

 
พนัธกจิประกาศกบัครู เจ้าหน้าท่ี บุคลากร 

1. จดัท า PODCAST รายการ “หอ้งชั้นลอย” ทุกวนัจนัทร์-พุธ ช่วงพกักลางวนั ถ่ายทอดสดทางสตรีมม่ิง 
2. จดัท า ช่อง YouTube “Chaplain TCS” เพื่อถ่ายทอดพนัธกิจ 
3. น าเสนอข่าวประชาสัมพนัธ์พนัธกิจผา่นทาง Facebook ทั้งของฝ่าย และ ของทางรร.  
4. เชิญชวนคณะครู เจา้หนา้ท่ี บุคลากร เขา้ร่วมกิจกรรมนมสัการ 5 สถาบนั และร่วมฝึกซอ้มคณะนกัร้องเพื่อ

ถวายบทเพลง “ฤดูกาลใหม่” ในการนมสัการคร้ังน้ีดว้ย  
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5. ร่วมนมสัการวนัโรงเรียน และถวายเพลงพิเศษ 
6. จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองเก่ียวกบัการสอนเด็กเร่ืองเพศศึกษาอยา่งสร้างสรรค ์ในหวัขอ้ The Wise Choice 

โดยวิทยากรคือ คุณ แคร่ี หว่อง 
7. มีการจดักลุ่มเซลลท์ุกวนั ใหก้บัคณะครู เจา้หนา้ท่ี บุคคลากร และ มีการนมสัการชัว่โมงหลกัค าสอนทุกวนั

จนัทร์แรกของเดือน 
8. มีการจดันมสัการและท ากิจกรรมใหคุ้ณครูไทยและคุณครูต่างชาติ  

 
รายงานสรุปการด าเนินงาน ฝ่ายวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1/2565 

ฝ่ายปฐมวัย 
กระบวนการและผลการด าเนินงาน 

1. เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการจดัการเรียนการสอนตามแนวนวตักรรมมอนเตสซอร่ีบนพื้นฐานพระ
คมัภีร์แบบคละชั้นเรียน(ระดบั K.1-K.3) ควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไดแ้ก่ กิจกรรมไหวค้รู 
กิจกรรมอนุรักษว์ฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  กิจกรรมทศันศึกษา ณ  ซาฟารีเวิลด ์  กิจกรรมวนัแม่
แห่งชาติทางออนไลน์  กิจกรรมรักษพ์ลงังานใส่ใจส่ิงแวดลอ้มส่งผลให้เด็กมีพฒันาการครบทั้ง 4 ดา้นอยา่ง
สมดุลเต็มตามศกัยภาพ             มีทกัษะชีวิตของการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้  มีบุคลิกลกัษณะท่ีดีอย่างสมวยั
อาทิเช่น รู้จกัเช่ือฟัง มีความเคารพผูใ้หญ่  มีความรับผิดชอบช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั
มีวินัยในตนเอง มีความเป็นผูน้ าผูต้าม มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น มีความซ่ือสัตยสุ์จริต กตญัญูรู้คุณความ
เมตตา กรุณา มีน ้าใจ มีจิตอาสาและช่วยเหลือแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มีมารยาทตามวฒันธรรมไทยและ
รักความเป็นไทยยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคท ากิจกรรมไดร่้วมกบัผูอ่ื้นได้  ปฏิบติั
ตนเบ้ืองตน้ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมอย่างเหมาะสมกบัวยัมีความสุขกบัการเรียนรู้มีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ไดเ้หมาะสมกบัวยั 

2. มีการจดัสภาพบรรยากาศการเรียนรู้สภาพแวดลอ้มของเด็กและครู ผูป้กครอง มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี  มีจิตภาพท่ี
ดี มีความทนัสมยัทางเทคโนโลยี มีการจดักิจกรรมให้ความรู้กบัผูป้กครองและจดัอบรม ครูมอนเตสซอร่ี
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนอย่างกลัยาณมิตรและได้รับการตรวจเยี่ยมระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ผลการตรวจเยีย่มของฝ่ายปฐมวยั อยูร่ะดบั 5 ความหมายคือ  ยอดเยีย่ม 
 

ระดับช้ัน Grade 1 – Grade 12 
ด้านผู้เรียน 

− ปรับหลกัสูตรในระดบัชั้นมธัยมศึกษา Grade 7 – Grade 12 เช่น จดัใหมี้กลุ่มวิชาเลือกอิสระตามความสนใจ 
และตามความถนดัของนกัเรียน (สาขาท่ีจะศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั) ให้มีความหลากหลายและตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของนกัเรียน 
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− จดักิจกรรมพิเศษนอกหอ้งเรียนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมกวีมือไว Spelling Bee Table Quiz 
Speech Competition กิจกรรมอจัฉริยะขา้มวนั กิจกรรม Science Rap กิจกรรม Science Show  กิจกรรมโชว์
หุ่นยนต์และการเขียน Coding กิจกรรมรู้เท่าทันโลก กิจกรรมดวลวาทะ มองต่างมุม กิจกรรมกาตังค์ 
กิจกรรมตามแตม้กิจกรรมวาดภาพคณิตศิลป์  กิจกรรมคณิตศิลป์เส้นดา้ย กิจกรรม Game Day กิจกรรมตอบ
ค าถามความรู้ดา้นกีฬาและการออกก าลงักาย กิจกรรมออกก าลงักายเตน้ เพลงอิตใน Tik Tok 

− งานหอ้งสมุด กิจกรรมเล่านิทาน ภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
− พฒันาหลกัสูตร คู่มือ การวดัประเมินผล วิชานวตักรรม ร่วมกนัระหวา่งครูไทยและครูชาวต่างชาติ 
− จดัชัว่โมงวิชาเรียน นวตักรรม โดยใชเ้คร่ืองมือ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)และน าเสนอผลงาน

ในสัปดาห์สุดทา้ย 
− บริการโปรแกรม Canva Pro ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือผลิตผลงานและท างานร่วมกนั

ในระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
ด้านครู 

− เตรียมคณะท างานและเขา้ร่วมการอบรมโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย)ี 

− เตรียมคณะท างานและเขา้ร่วมการอบรมหลกัสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-based Curriculum) 
− อบรมครูดา้นเทคโนโลย ีเพื่อใชใ้นการสอนใหผู้เ้รียนเกิดความน่าสนใจและความสนุกสนานมุ่งน าไปสู่การ

สอนแบบ Active Learning 
3.1 การใชง้านโปรแกรม Class Point 
3.2 การสร้างห้องเรียนเสมือนจริง (Metaverse) 
3.3 การใชง้านโปรแกรม Plickers 
3.4 การใชง้านโปรแกรม mmhmm 
3.5 ทบทวนการใชง้าน Google Tools 
 

รางวัลและการเข้าร่วมการแข่งขัน 

− ผ่านการประกันคุณภาพภายนอก ปี (2565-2569) ในระดับ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน ทั้งระดับการศึกษาขั้น
ปฐมวยั และขั้นพื้นฐาน โดย ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

− รางวลัห้องสมุดดีเด่น  ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่  โดย สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย 

− เด็กชายอิษคุณ กิตติบรรลุ G.9 ผา่นการสอบคดัเลือกและไดเ้ขา้ร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ - วิชาวิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ ค่าย 1 ประจ าปี 2565 

− เขา้ร่วมโครงการประเมินและพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
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− เขา้ร่วมโครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad – ASMO    
− ตวัแทนนักเรียนจ านวน 4 คน เขา้ร่วม Green Gang Hackathon Camp ในโครงการพฒันาเกษตรยัง่ยืนใน

เมือง ในพื้นท่ีโรงเรียนและวิทยาลยั Green School & Green College โดย กระทรวงศึกษาธิการ 
− นกัเรียนเขา้ร่วม ประกวดออกแบบมาสคอต ประจ างานนิปปอนฮาคุ 
− นกัเรียนเขา้ร่วม การประกวด อ่าน ฟัง เสียง ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 โครงการ เท่อย่างไทย โดย ไฟ-

ฟ้า ทีทีบี 
 
ศิษย์เก่า  

− นางสาวศริญญา จิตคล่องทรัพย ์EP 15 ปัจจุบนัเป็นนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นตวัแทนเยาวชนไทยร่วมงานประชุมอวกาศโลก IAC Paris 2022โดยให้สัมภาษณ์
ไลฟ์สดทางเฟสบุค้ เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2565 ท่ีผา่นมา 

− นายพิชญะ พิชยัรณรงค์สงคราม EP 14 ปัจจุบนัเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ของสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั และได้รับคดัเลือกให้เป็นผูแ้ทนเยาวชนในงานเสาวนา “APEC 
Media Focus Group คร้ังท่ี 8” งานเสวนาระดมสมองเก่ียวกับบทบาทของไทยในประเด็นส าคัญๆ ของ
เอเปคท่ีไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2022 คร้ังน้ีเสนอเร่ือง ‘ความมัน่คงทางอาหาร’ (Food Security) พูดคุยถึง
โอกาสและความทา้ทายต่อธุรกิจและสังคม ท่าทีของไทยและความเคล่ือนไหวในกรอบเอเปค รับฟัง
มุมมองจากผูแ้ทนภาครัฐ เอกชน นกัวิชาการ คณะทูตต่างประเทศ ส่ือมวลชน และผูแ้ทนเยาวชน จดัโดย
กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และไทยพีบี
เอส เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2565 ท่ีผา่นมา 
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ฝ่าย จ านวน (คน) 
ผูบ้ริหาร 4 

ศาสนกิจ 1 

ครูผูส้อน (ไทย) 17 
ครูผูส้อน (ชาวต่างชาติ) 6 

ครูผูส้อน (ภาษาจีน) 2 
เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 4 
พนกังาน 5 

รวม 39 
 

 

โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง ประจ าปีการศึกษา 2022 
 
     จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2022 จ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2022 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 พ่ีนอ้งคริสเตียนท่ีร่วมรับใชใ้นพนัธกิจของโรงเรียน ดงัน้ี 

- สมาชิคริสตจกัรสะพานเหลือง จ านวน 7 คน 

- สมาชิกคริสตจกัรอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน 

รวม 10 คน 

 
สรุปผลการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และ Grade 6 ปีการศึกษา 2560-2564 

- ร้อยละ 10   ศึกษาต่อโรงเรียนในเครือสาธิต   เช่น  สาธิต มศว.  สาธิตปทุมวนั ฯลฯ 

- ร้อยละ 60   ศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง เช่นเทพศิรินทร์  เบญจมราชาลยั  สามเสนวิทยาลยั  

ศึกษานารี 

- ร้อยละ 30   ศึกษาต่อในโรงเรียนเอกชน อาทิเช่น โรงเรียนไทยคริสเตียน โรงเรียนเซนดอมินิก  โรงเรียน

อสัสัมชญัฯ และโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต ์

ผลการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
ดา้นนกัเรียน 

- ตวัแทนนกัเรียน G.3 ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงภาษาจีนในเทศกาล Vegetarian Festival 

Singing Contest 

- ตัวแทนนักเ รียน G.2  ท่ีได้รับรางวัล Excellence in Engineer Award การแข่งขัน First Lego League 

Thailand 

ระดับช้ัน จ านวน (คน) 

ปฐมวยั 90 
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 106 
รวม 196 
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รายงานสรุปจ านวนสมาชิกคจ.สะพานเหลือง
และคจ.อ่ืนทีส่นับสนุนบุตรหลานมาเรียนทีโ่รงเรียน

คจ.สะพานเหลอืง

คจ.อื่นๆ
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ดา้นบุคลากร 
- ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนไดมี้โอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างาน 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลากรไดมี้โอกาสเรียนป.บณัฑิต วุฒิครู เพื่อพฒันาศกัยภาพและมีใบประกอบ

วิชาชีพครู 

- ส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากร อบรมออนไลน์  กบัหน่วยงานของภาครัฐ  เช่น  สพฐ ( obec )  คุรุสภา  กรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   เพื่อพฒันาศกัยภาพครูและมีใบประกอบวิชาชีพครู 

ดา้นอาคารสถานท่ี 
- ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนให้ทนัสมยัและสวยงาม เหมาะส าหรับการใช้ประโยชน์ อาทิเช่น 

ปรับปรุงพื้นห้องเรียน ระบบไฟ้ห้องเรียนประถมศึกษา และร่วมปรับปรุงซ่อมแซ่มรางน ้ าและหลงัคาใหม่

ของคริสตจกัร เป็นตน้ 

ดา้นพนัธกิจ 
1. พนัธกิจกบันกัเรียน 

1.1 จดันมสัการพระเจา้ทุกสัปดาห์ใหก้บันกัเรียน 

• ระดบัประถมศึกษา ทุกวนัพุธ 

• ระดบัปฐมวยั ทุกวนัจนัทร์ 

1.2 จดัการเรียนการสอนวิชาคริสตจริยะ ในชั้นเรียนใหก้บันกัเรียน 

• ระดบัประถมศึกษา สัปดาห์ละ 1 ชัว่โมง 

• ระดบัปฐมวยั จดัการเรียนการสอนระบบมอนเตสซอร่ี บนพื้นฐานพระคมัภีร์ 

1.3 จดักิจกรรมพิเศษ ส าหรับนกัเรียน (ตลอดปีการศึกษา) 

• กิจกรรมท่องข้อพระคัมภีร์ ประจ าสัปดาห์ โดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทั้ ง 3 ภาษา คือ 

ภาษาองักฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย 

• กิจกรรมสัปดาห์ฟ้ืนฟูพฒันาคุณภาพชีวิต แก่นกัเรียนทุกระดบัชั้น 

• กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ อาทิเช่น วนัคริสตมาส วนัอีสเตอร์ 

• กิจกรรมสร้างสัมพนัธ์กบันกัเรียนเพื่อการประกาศ (จดัหลงัเลิกเรียน ใหก้บันกัเรียน) 

• กิจกรรมการประกาศแก่ชุมชน ในช่วงเทศกาลคริสตมาส โดยการพานกัเรียนไปร้องเพลงอวย

พรตามสถานท่ีต่างๆ  

2. พนัธกิจกบัครูและเจา้หนา้ท่ี 

2.1 จดักลุ่มชั้นเรียนศึกษาพระคมัภีร์ใหก้บัครูและเจา้หนา้ท่ีทุกสัปดาห์ 
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2.2 จดัให้มีสามคัคีธรรมในกลุ่มครูทั้งแผนกปฐมวยั ประถมศึกษา และบุคลากรสนบัสนนั เดือนละ 1 

คร้ัง 

2.3 จดัให้มีนมสัการรวม 5 สถาบนัก่อนเปิดภาคเรียนกบัโรงเรียนในเครือสภาคริสตจกัรแห่งประเทศ

ไทย 

2.4 จดัใหมี้กลุ่มเซล ส าหรับการนมสัการและการอธิษฐานเผื่อซ่ึงกนัและกนั 

 

รายงานของคณะผู้ปกครอง ปี 2022 
 

1. ด้านศาสนพธิี 
1.1 คณะผูป้กครองเห็นชอบและอนุมติัให้มีผูเ้ขา้รับบพัติศมาผูใ้หญ่ บพัติศมาเด็ก โอนยา้ยสมาชิกภาพเขา้

เป็นสมาชิกคริสตจกัรสะพานเหลือง และโอนยา้ยสมาชิกภาพไปคริสตจกัรอ่ืน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
วันท่ี บัพติศมาผู้ใหญ่ บัพติศมาเด็ก โอนย้ายสมาชิกภาพ

เข้าเป็นสมาชิก 
โอนย้ายสมาชิกภาพ
ไปคริสตจักรอ่ืน 

27 มี.ค. 22 2 - 1 - 

24 ก.ค. 22 7 6 - 4 

05 ต.ค. 22 1 - - 1 

27 พ.ย. 22 13 6 - - 

รวม 23 12 1 5 

1.2 จัดให้มีพิธีมหาสนิทในวนัอาทิตย์แรกของเดือนในการนมัสการทุกรอบ โดยจัดชุดมหาสนิทใน
รูปแบบการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยน าน ้ าองุ่นใส่ถว้ยเล็กมีฝาปิดและขนม
ปังใส่ถุงพลาสติกเล็ก วางไว้ให้ผูร่้วมมหาสนิทหยิบคนละ 1 ชุดก่อนเข้าสถานนมัสการ ทั้ งน้ี 
ผูป้กครองเป็นผูดู้แลชุดมหาสนิทท่ีจดัวางตามจุดต่าง ๆ  

1.3 อนุมติัใหป้ระกอบพิธีบพัติศมาผูใ้หญ่ใหก้บัวา่ท่ีสมาชิกของคริสตจกัรมุมพระพรจ านวน 6 คน 
1.4 ประกอบพิธีบพัติศมาให้กบัว่าท่ีสมาชิกและสมาชิกส ารองของศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง

โดยประกอบพิธีบพัติศมาเด็กจ านวน 4 คน บพัติศมาผู ้ใหญ่จ านวน 4 คน และโอนยา้ยสมาชิกภาพ
จ านวน 3 คน  

1.5 จดัตารางเทศนา ผูเ้ทศนา ผูแ้บ่งปัน และขอ้พระคมัภีร์ ประจ าปี 2022 ส าหรับการนมสัการในทุก ๆ 
รอบของคริสตจกัร 

1.6 ประกอบพิธีสมรสใหก้บัสมาชิกคริสตจกัร 
1.7 ประกอบพิธีไวอ้าลยัใหก้บัสมาชิกผูจ้ากไปอยูก่บัพระเจา้ 
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2. การพฒันาฝ่ายจิตวิญญาณ 
2.1 ส่งเสริมการอธิษฐาน ใหส้มาชิกรักการอธิษฐาน จดัประชุมอธิษฐานท่ีคริสตจกัรและมีการถ่ายทอดสด

ออนไลน์ดว้ย ทั้งการประชุมอธิษฐานรุ่งอรุณวนัเสาร์ เวลา 06:00 น. – 07:00 น. การประชุมอธิษฐาน
ทุกวนัพุธ ภาษาไทย เวลา 19:00 น. – 20:00 น. ทุกวนัพุธ ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว ผ่านทางโปรแกรม ZOOM 
เวลา 19:00 น. – 20:00 น. และทุกเชา้วนัอาทิตย ์(ไม่มีออนไลน์) เวลา 08.15 – 08.45 น.  

2.2 รณรงคใ์หส้มาชิกอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั โดยตั้งเป้าอ่านพระคมัภีร์ใหจ้บเล่มภายใน 1 ปี และไดท้ าคลิป
วิดีโอ “Bible Project 365 วนั” ซ่ึงเป็นคลิปท่ีมีเสียงอ่านพระคมัภีร์ และส่งให้สมาชิกวนัละ 1 คลิปทุก
วนั 

2.3 ส่งเสริมใหส้มาชิกมาร่วมเรียนในหลกัสูตรการสร้างสาวก (Two Wings – Disciple) 
2.4 จดัเยี่ยมเยียนสมาชิกทางออนไลน์ผ่าน “LINE Meeting” ทุกวนัพุธ และไปเยี่ยมเยียนท่ีบา้นสมาชิกใน

บางโอกาส 
2.5 จดัท าคู่มือกลุ่มเซลล ์เพื่อใหทุ้กกลุ่มสามารถน าไปใชไ้ด ้และง่ายต่อการใชง้าน 
2.6 จดัใหค้ณาจารยป์ระจ าคริสตจกัรอธิษฐานเผื่อรายช่ือสมาชิกทุกวนั 
2.7 ด าเนินการโครงการคณะผูป้กครองดูแลสมาชิกในแต่ละเขตต่อเน่ืองจากปี 2021 
2.8 พิจารณาต่อวาระคณาจารยป์ระจ าคริสตจกัรสะพานเหลืองจ านวน 5 คน ฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียน

จ านวน 5 คน และผูรั้บใชค้ริสตจกัรลูกจ านวน 3 คน 
2.9 พิจารณาเชิญ อาจารยดุ์ษณี วงศส์ันติชน เป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้ประจ าคริสตจกัรสะพานเหลือง 
2.10 อนุมติัการลาออกของผูรั้บใชค้ริสตจกัรลูกและฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียน 
2.11 พิจารณาอนุมติัให้คศ.สุธรรมรักษ์ ชูมณี และ คศ.ปนัดดา ชูมณี ฝึกงานท่ีคริสตจกัรกาญจนพรและ

ศาลาธรรมสะพานเหลืองบางบวัทอง 
2.12 จดัใหน้กัศึกษาจากสถาบนัพระคริสตธ์รรมมาฝึกงานท่ีคริสตจกัรสะพานเหลือง 
2.13 ส่งคณาจารยเ์ขา้ร่วมอบรมในหัวขอ้ "อยูส่บายไปสงบ" ท่ีจดัโดยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในวนั

เสาร์ท่ี 18 มิถุนายน 2022 ณ คริสตจกัรสะพานเหลือง โดยเชิญผูส้นใจจากคณะต่าง ๆ เขา้ร่วมอบรม
ดว้ย 

2.14 จดัใหมี้การติดตามดูแลและเล้ียงดูผูรั้บเช่ือใหม่อยา่งใกลชิ้ดและเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง 
2.15 คณาจารยจ์ดัท าใบปลิวเพื่อใหส้มาชิกไดใ้ชใ้นการประกาศและหนุนใจญาติมิตรตามสายสัมพนัธ์ 
2.16 คณาจารยจ์ดัท าคลิปอีสเตอร์จ านวน 8 ตอน ช่ือว่า “8 วนัสู่ชยัชนะ” เพื่อเผยแพร่ในระหว่างวนัท่ี 10 – 

17 เมษายน 2022 
2.17 คณาจารยจ์ดัท าขอ้พระคมัภีร์หนุนใจสมาชิกส่งทางออนไลน์สัปดาห์ละ 1 ขอ้ ส่งทุกวนัจนัทร์ เร่ิมส่ง

คร้ังแรกในวนัจนัทร์ท่ี 8 สิงหาคม 2022 


