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ช่ือผู้กรอกแบบเสนอขอเปิดโครงการ ........................................................................................ 

เบอร์โทรติดตอ่........................................................................................................................ 

อีเมล...................................................................................................................................... 

วนัท่ีสง่แบบเสนอขอเปิดโครงการ     วนั............... เดือน......................... ปี............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แบบเสนอขอเปิดโครงการ 

    เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย   
1. ส าเนาหนงัสือรับรองจากต้นสงักดั ภาค หรือคณะ 
2. ส าเนารายงานการประชมุของคริสตจกัรท่ีมีมติอนมุตัใิห้คริสตจกัรเปิดโครงการร่วมกบัมลูนิธิฯ ได้ 

พร้อมทัง้ลายมือช่ือรับรองจากคณะกรรมการคริสตจกัร 
3. ส าเนารายงานการเงินของคริสตจกัร 6 เดือนล่าสดุ 
4. ภาพถ่ายท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา เชน่ สภาพชมุชน บ้านเดก็ ครอบครัวของเด็กท่ีเป็น

กลุม่เป้าหมาย ตวัคริสตจกัรและสภาพโดยรอบ เป็นต้น 
5. แผนท่ีตัง้ของคริสตจกัรอยา่งละเอียด 
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1. ช่ือคริสตจักร (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................ 

2. ช่ือคริสตจักร (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................................................... 

3. ข้อมูลเพ่ือการตดิต่อคริสตจักร 
หมายเลขโทรศพัท์ของคริสตจกัร............................................................................ โทรสาร.................................................... 
เว็บไซต์................................................................................................................................................................................ 
สือ่สงัคมออนไลน์ตา่งๆ  เช่น Facebook, Line ฯลฯ ...................................................................................................................... 

4. ผู้ท่ีเป็นตัวแทนในการติดต่อ 

ค าน าหน้าช่ือ  นาย          นาง    นางสาว ศาสนาจารย์  ศิษยาภิบาล 

ช่ือจริง..................................................................................  นามสกลุ................................................................................. 
โทรศพัท์................................................................................. อีเมล...................................................................................... 
บทบาทในคริสตจกัร (เลอืกข้อเดยีว)  ผู้น าคริสตจกัร   ผู้ปกครอง  ศิษยาภิบาล 

      มคันายก   หวัหน้าพนัธกิจ  เลขา 

      อื่นๆ (ระบ)ุ.........................................................................................  

5. ที่ตัง้ของคริสตจักร 

ที่อยู ่ เลขที่.............................................. ซอย........................................หมูท่ี่.............. ถนน................................................ 
ต าบล........................................................อ าเภอ............................................... จงัหวดั...................................................... 
รหสัไปรษณีย์.....................................  พิกดัทาง GPS   ละติจดู  N.................................. ลองติจดู E ....................................... 

ข้อมูลทั่วไปของคริสตจกัร  
6. คริสตจกัรกอ่ตัง้เมื่อ    วนัท่ี................................. เดือน........................................................... ปี ค.ศ. .............................. 
7. สถานะการจดทะเบียนของคริสตจกัร จดทะเบยีน ไมไ่ด้จดทะเบยีน 

8. สงักดั (ภายในประเทศ) .................................................................................................................................................... 
9. สงักดั (ตา่งประเทศ).......................................................................................................................................................... 
10. ภาษาหลกัทีใ่ช้ในคริสตจกัร ...................................................................... 
11. จ านวนสมาชิกที่มีสว่นร่วมในคริสตจกัรเป็นประจ า   ........................ คน   

12. จ านวนผู้ รับใช้และเจ้าหน้าที่ของคริสตจกัร  ..................................... คน 

13. จ านวนเด็กทีม่าเข้าร่วมนมสัการรายสปัดาห์  ................................... คน 

14. ลกัษณะการน าของผู้น าคริสตจกัร (เลอืกตอบข้อเดียว)  
 น าโดยผู้ปกครองหรือศิษยาภิบาล แตเ่พียงผู้ เดียว 

   คริสตจกัรปกครองแบบประชาธิปไตย 
 น าโดยคณะผู้ปกครอง  อื่นๆ (ระบ)ุ......................................................  
15. คริสตจกัรมีธรรมนญูของคริสตจกัร    มี  ไมม่ี 
 



แบบเสนอขอเปิดโครงการ  
 

มลูนิธิดรุณาทร 57/7 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ซอย3 ต.วดัเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50000 โทร 053-266-426-9  แฟกซ์ 053-240-442 หน้า 2 

 

16. คริสตจกัรมีการบริหารจดัการเหลา่นีห้รือไม่ 
 การวางแผนทางการเงิน  มี  ไมม่ี  ระบไุมไ่ด้ 

 การจดัการทรัพยากรมนษุย์  มี  ไมม่ี  ระบไุมไ่ด้ 

 การบริหารวสัด/ุอปุกรณ์  มี  ไมม่ี  ระบไุมไ่ด้ 

ข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานของคริสตจักร 
17. คริสตจกัรมีสญัญาณโทรศพัท์หรือไม ่ ไมม่ี  มี เป็นของเครือขา่ย.......................................................... 
18. พืน้ท่ีใช้สอยในอาคาร  จ านวน...............................................ตารางเมตร 

19. พืน้ท่ีดินของคริสตจกัร  จ านวน..............................................ตารางวา 

20. คริสตจกัรเป็นเจ้าของอาคารหรือไม่  เช่าผู้อื่น  เป็นเจ้าของ    

21. คริสตจกัรเป็นเจ้าของที่ดินหรือไม ่  เช่าผู้อื่น  เป็นเจ้าของ  

22. คริสตจกัรมีห้อง/พืน้ท่ีอะไรบ้าง (ตอบได้หลายข้อ) 
 ห้องเรียน  ห้องส้วม  สนามเดก็เลน่        ห้องคอมพิวเตอร์ ส านกังาน 

 ห้องเรียนรว ี ห้องครัว  ห้องนมสัการ                 ห้องพกั (ศิษยาภิบาล หรือผู้ รับใช้) 
23. จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีเ่จ้าหน้าที่สามารถใช้ได้  จ านวน..........................................................เคร่ือง 

24. จ านวนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ทีเ่ด็กหรือผู้ปกครองเด็กสามารถมาใช้ได้  จ านวน....................................เคร่ือง 
25. จ านวนห้องเรียน  .........................ห้อง 

26. จ านวนห้องส้วม ..........................ห้อง 

ข้อมูลการเข้าถงึระบบอินเทอร์เน็ตของคริสตจักร 
27. คริสตจกัรสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็ได้หรือไม ่

 ไมไ่ด้  ได้ แตอ่ยูน่อกคริสตจกัร        ได้ภายในคริสตจกัร  
28. คริสตจกัรสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เนต็เคลือ่นท่ี (ผา่นสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค) ได้หรือไม ่ 
 ไมไ่ด้  ได้ โดยใช้สมาร์ทโฟน ได้ โดยผา่นแทบ็เลต็ ได้  โดยผา่นแลป็ท็อป  

29. คณุภาพของสญัญาณอินเทอร์เน็ต (เลอืกตอบข้อเดยีว) 
 ไมม่ีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในสถานท่ี 
 เข้าถงึได้บางครัง้ -   ความเร็วต ่า (ไมส่ามารถโหลดดวูิดีโอได้) 
 เข้าถงึได้บางครัง้ -  ความเร็วสงู (โหลดดวูิดีโอได้) 
 เข้าถงึได้เกือบตลอดเวลา -  ความเร็วต ่า (ไมส่ามารถโหลดดวูดิีโอได้) 
 เข้าถงึได้เกือบตลอดเวลา -  ความเร็วสงู (โหลดดวูิดีโอได้) 
30. สิง่สาธารณปูโภคในสถานท่ีของคริสตจกัร (เลอืกได้ทัง้หมดทีม่)ี 
 ระบบระบายน า้  ไฟฟ้า  โทรศพัท์  น า้ดื่ม 

31. ระบบไฟฟ้า 

 ไมม่ี  มีใช้บางครัง้  มีใช้เกือบตลอดเวลา 
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32. นิมิตและยุทธศาสตร์การท าพันธกจิเดก็ 

 นิมิตหรือวิสยัทศัน์ในการท าพนัธกิจเด็กของคริสตจกัร
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

พนัธกิจหลกั หรือกิจกรรมที่จดัขึน้ในการพฒันาเด็ก ได้แก่
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
33. พนัธกิจการพฒันาเด็กทีค่ริสตจกัรท าในปัจจบุนั และท าประมาณก่ีครัง้ตอ่ปี  (ตอบได้หลายข้อ) 

กิจกรรม จ านวนครัง้ / ปี (ประมาณการ) 
       คา่ยเดก็  

       การประกาศกบัเดก็  

       ชัน้เรียนพระคมัภีร์เดก็/เยาวชน  

       โรงเรียน   

       คา่ยรวีฤดรู้อน  

       การสามคัคีธรรมของเด็ก  

       คริสตจกัรเด็ก  

       การเลีย้งอาหารเด็ก  

       รวีวารศกึษา  

       อื่นๆ  (ระบ)ุ  

 

34. จ านวนเด็กทีค่าดวา่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพฒันาเด็ก 
 ช่วงอาย ุ0-1 ปี     จ านวน .....................คน  ช่วงอาย ุ1-5 ปี จ านวน......................คน 

 ช่วงอาย ุ5-12 ปี จ านวน......................คน  ช่วงอาย ุ12-22ปี จ านวน......................คน 
 

ข้อมูลชุมชน 
35. ช่ือหมูบ้่าน (ภาษาไทย)  ........................................................................................................................... 
36. ช่ือหมูบ้่าน (ภาษาองักฤษ)........................................................................................................................ 
37. จ านวนประชากร     .................................................................. คน 
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38. ช่ืออ าเภอ หรือชมุชนใหญ่ทีใ่กล้คริสตจกัรมากที่สดุ.............................................................................................................. 
และอยูห่า่งจากคริสตจกัรเป็นระยะทางเทา่ไร.............................................................................................................. 

39. หนว่ยงานในชมุชน 

 โรงเรียนระดบัประถมศกึษา (ระบ)ุ ............................................................................................................................ 
 โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา (ระบ)ุ .............................................................................................................................. 

หนว่ยด้านบรรเทาสาธารณภยั (ระบ)ุ ........................................................................................................................ 
 หนว่ยงานการขนสง่ ไปรษณีย์ และการสือ่สาร  (ระบ)ุ.................................................................................................. 
 ธนาคาร (ระบ)ุ.......................................................................................................................................................... 
 สถานีต ารวจ (ระบ)ุ................................................................................................................................................... 
 หนว่ยงานท างานด้านพฒันาเด็ก (ระบ)ุ....................................................................................................................... 
 

สภาพทางเศรษฐกจิ-สังคมของครอบครัวเดก็ 
40. ด้านเศรษฐกิจ 

 อาชีพหลกัของผู้ปกครองเดก็ที่ต้องการช่วยเหลอืคืออะไร
............................................................................................................................................................................... 

 รายได้เฉลีย่ของครอบครัวเดก็เดอืนละเทา่ไร 
................................................................................................................................................................................ 

 จ านวนสมาชิกเฉลีย่ตอ่ครัวเรือน 

................................................................................................................................................................................ 
 ปัญหาทางด้านรายได้ – รายจ่าย ของครอบครัวเด็ก

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
 ทา่นคิดวา่ควรจะพฒันาด้านอาชีพและรายได้ของครอบครัวเด็กอยา่งไร 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
 

41. ด้านสุขภาพ 

 ปัญหาด้านสขุภาพหลกัๆ ของเดก็และครอบครัวทีต้่องการชว่ยเหลอื
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  

 ทา่นคิดวา่ควรพฒันาด้านสขุภาพให้แก่เด็กและครอบครัวอยา่งไร
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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42. ด้านการศึกษา  
 ปัญหาด้านการศกึษาของเดก็ที่ต้องการช่วยเหลอื

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................  
 ทา่นคิดวา่ควรพฒันาด้านการศกึษาให้แกเ่ด็กอยา่งไร  

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

43. ด้านจติวิญญาณ  
 ปัญหาด้านจิตวิญญาณของเด็กและครอบครัวที่ต้องการช่วยเหลอื 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 ทา่นคิดวา่ควรพฒันาด้านจิตวิญญาณให้แก่เดก็และครอบครัวอยา่งไร 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

44. ได้รู้จักคอมแพสชั่นจากแหล่งข้อมูลไหน (เลือกข้อเดียว) 
 งานประชาสมัพนัธ์/รณรงค์   โทรศพัท์  การบอกตอ่ การประชาสมัพนัธ์ตามโบสถ์ 

 เข้ามาตดิตอ่ด้วยตนเอง  รู้จากคริสตจกัรที่ร่วมงานกบัคอมแพสชัน่ รหสัโครงการ....................................... 
 อีเมล    เว็บไซต์  อื่นๆ (ระบ)ุ................................................... 
 

________________________________________ 
หมายเหตุ: 
คริสตจกัรทีส่นใจสามารถกรอกขอ้มูลลงในเอกสารชดุนีห้รือใชเ้อกสารชดุนีเ้ป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอของท่าน  
พร้อมทัง้แนบเอกสารตามทีร่ะบไุวแ้ละส่งมาตามทีอ่ยู่ขา้งล่างนี:้  
มูลนิธิดรุณาทร  57/7 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ซอย3 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
โทรศัพท์ 053-266-426-9  แฟกซ์ 053-240-442 


