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  หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม   

โครงการ ความร่วมมือระหว่าง 

พระคริสธรรมกะเหร่ียงแบ๊บตสิท์ สิโลอัม  กับ  มูลนิธิดรุณาทร 

บทน า 

 การท างานกบัเด็กนบัเป็นพนัธกิจท่ีส าคญัอยา่งยิ่งประการหนึง่ท่ีจะสง่ผลโดยตรงกบัอนาคต

ของคริสเตียนไทย ซึง่คริสตจกัรและองค์กรคริสเตียนทัง้ในและตา่งประเทศล้วนแต่ตระหนกัในความส าคญั

ดงักลา่วจึงได้มุ่งเน้นและให้ความส าคญักบัพนัธกิจเด็ก ไม่วา่จะเป็นการจดัหลกัสตูรคริสเตียน ศึกษาท่ี

เหมาะสมกบัเด็กในแตล่ะวยั การจดัให้มีสิง่แวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่พฒันาการของเด็กใน 

คริสตจกัร การจดัท าศนูย์พฒันาการเด็กเลก็ในคริสตจกัร การผลติสือ่การสอนท่ีเหมาะสม การจดัประชุม

เสวนาทัง้ในระดบัชาติและระดบัโลกเก่ียวกบัพนัธกิจเด็ก การศกึษาอยา่งจริงจงัในเร่ือง Child Theology 

เป็นต้น 

 ในสว่นของประเทศไทยเองก็ได้มีการตอบรับกบักระแสดงักลา่วโดยจะเห็นได้จากการมีองค์กรคริส

เตียนท่ีท างานกบัเด็กโดยตรง การจดัรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กของคริสเตียน การจดัท าหลกัสตูรการสอน 

เด็กในแตล่ะช่วงวยั การจดัอบรมครูรวี การจดัให้มีอนศุาสกในโรงเรียน เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม กิจกรรม

ตา่งๆ เหลา่นีย้งัคงอยูใ่นวงที่จ ากดัและเป็นการตอบสนองตอ่ความจ าเป็นเฉพาะหน้าของคริสตจกัรและ

ลกูหลานคริสเตียนเทา่นัน้ ขณะท่ีประเทศไทยยงัมีเด็กอีกไม่น้อยกวา่ 13 ล้านคนทัว่ประเทศซึง่เป็น

กลุม่เป้าหมายและยงัไม่มีโอกาสได้สมัผสัถึงความรักของพระเจ้า 

 มีงานวิจยัหลายชิน้ท่ีแสดงให้เห็นวา่ยทุธศาสตร์ในการประกาศท่ีได้ผลดีท่ีสดุท่ีจะสง่ผลตอ่การ

เจริญเติบโตของคริสตจกัรคือการประกาศกบัเด็กโดยเฉพาะอยา่งยิ่งที่มีอายรุะหวา่ง 4 ถึง 14 ปี 

 จากการส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นในท่ีประชุมหลายๆแหง่พบวา่ผู้ ท่ีถวายตวัรับใช้พระเจ้า ไม่วา่จะใน

ต าแหนง่ ศาสนาจารย์ ผู้ปกครอง คณะธรรมกิจ ฯ มกัจะกลบัใจและต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระ

ผู้ช่วย ให้รอดก่อนอาย ุ18 ปี ด้วยเหตนีุเ้อง พนัธกิจเด็กจึงเป็นพนัธกิจท่ีท้าทายอยา่งยิ่งตอ่คริสตจกัรใน

ปัจจุบนัและจ าเป็นอยา่งยิ่งที่คริสเตียนไทยจะต้องตอบสนองตอ่เร่ืองดงักลา่วเพื่อการขยายแผน่ดินของพระ

เจ้าและอนาคตของคริสตจกัรไทย จากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในสงัคมไทยจะเห็นได้วา่มีคริสเตียนจ านวนหนึง่ 

ท่ีมีภาระใจและให้ความส าคญักบัการท างานกบัเด็ก และมีองค์กรหลายแหง่ท าพนัธกิจด้านนีโ้ดยตรง แต่

ปรากฏวา่ยงัไม่มีสถาบนัหรือหนว่ยงานใดท่ีมีระบบในการผลติบุคคลากรให้มีความรู้อยา่งลกึซึง้ มีความ

เช่ียวชาญ ทกัษะและความสามารถที่จะตอบสนองตอ่พนัธกิจเด็กได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่เป็นอุปสรรค

ส าคญัประการหนึง่ท่ีท าให้หลายๆ ครัง้การท างานขาดประสทิธิภาพ 
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 โดยเหตนีุ ้คอมแพชัน่ซึง่เป็นองค์กรคริสเตียนท่ีร่วมงานกบัคริสตจกัรเพ่ือท าพนัธกิจการพฒันาเด็ก

แบบองค์รวมมาเป็นเวลานานกวา่ 50 ปี และมีเด็กท่ีลงทะเบียนทัง้สิน้กวา่ 600,000 คนทัว่โลก จึงได้

ร่วมกบั พระคริสตธรรมกะเหร่ียงแบ๊บติสท์สโิลอัม ซึง่มีประสบการณ์ในการผลติผู้ รับใช้พระเจ้านานกวา่50 

ปีจดัท าหลกัสตูร  “การพฒันาเด็กแบบองค์รวม” ขึน้เพื่อผลติบุคลากรท่ีมีความรู้ในการท าพนัธกิจกบัเด็ก

และตอบสนองตอ่ ความต้องการของคริสตจกัรให้สามารถท างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อผลติบุคลากรท่ีมีภาระใจและความพร้อมในพนัธกิจเด็กให้กบัคริสตจกัรและองค์กรคริสเตียนตา่งๆ 

2.เพื่อพฒันาทกัษะและเพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัการพฒันาเด็กให้กบัผู้ ท่ีท างานหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัพนัธ

กิจเด็กให้สามารถรับใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

3.เพื่อกระตุ้นของคริสเตียนทัว่ไปให้สนใจและมีสว่นรับใช้ในพนัธกิจเด็กให้ก้าวหน้ามากขึน้ 

โครงสร้างหลักสูตร 

 หลกัสตูรการพฒันาเด็กแบบองค์รวม หรือ “Certificate in Holistic Child Development” เป็น

หลกัสตูรพิเศษของพระคริสตธรรมกะเหร่ียงแบ๊บติสท์สิโลอมั (Siloam Bible Institute) ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือกบัมลูนิธิดรุณาทร ซึง่เป็นส านกังานในประเทศของ  Compassion International เพื่อผลติและ

พฒันาศกัยภาพของบุคลากรท่ีรับใช้ในพนัธกิจเด็กของคริสตจกัร และองค์กรคริสเตียนตา่งๆ ซึง่ประกอบไป

ด้วยเนือ้หาวิชา ทัง้สิน้ 8 วิชา แบง่เป็นวิชาละ 3 หนว่ยกิจ รวมทัง้สิน้ 24 หนว่ยกิจ 

 1.การพฒันาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Child Development) 

 2.พนัธกิจเด็ก  (Ministry to Children) 

 3. ประวติัคณะคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์ หลกัข้อเช่ือหลกัของแบ๊บติสท์ และโครงสร้างการ

บริหารของคณะคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์ (History of Karen Baptist and Administration) 

4. จิตวิทยาเด็กและการให้ค าปรึกษา (Child Psychology and Counseling) 

  5. หลกัสตูรเทคนิคการสอนและการใช้สือ่ส าหรับเด็ก(Curriculum, Media and Teaching Method) 

 6.ประวติัศาสตร์และความเป็นมาของชนเผา่กะเหร่ียง และ อ่านเขียนภาษากะเหร่ียงพืน้ฐาน 

(History of Karen tribe and know how to read and write Karen Language) 

 7. ดนตรีคริสตจกัร – ร้องเพลงประสานเสยีง และโน้ตพืน้ฐาน (Church Music, Choir and Note) 

 8.ภาคปฏิบติั – ลงพืน้ท่ีสอนประวติัศาสตร์ชนเผ่ากะเหร่ียง และอ่านเขียนภาษากะเหร่ียงพืน้ฐาน

จริงๆ (Practice to teach history of Karen Tribe and Karen language in the real field) 
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ระยะเวลาและก าหนดการศึกษา 

ในแตล่ะวิชาจะใช้เวลาในการเรียนทัง้สิน้ 1 สปัดาห์ (จนัทร์ – ศกุร์) วนัละ 6 คาบ คาบละ 50 นาที 

โดยแบง่การเรียนออกเป็น 3 ครัง้ ส าหรับการเรียนหลกัสตูรนี ้และจะเรียน ปีท่ี 1 เรียน 3 สปัดาห์ ซึง่จะมี

การเรียนการสอนในสปัดาห์ท่ี  3ของเดือน เมษายนจนถึงสปัดาห์ท่ี 1 ของเดือน พฤษภาคม สว่นปีท่ี 2 

เรียน 3 สปัดาห์ ซึง่จะมีการเรียนการสอนในสปัดาห์ท่ี 3  ของเดือน เมษายนจนถึงสปัดาห์ท่ี 1 ของเดือน 

พฤษภาคม สว่นปีท่ี 3 จะมีการเรียน 2 สปัดาห์ คือ สปัดาห์ท่ี 3 กบัสปัดาห์ ท่ี 4 ของเดือนกมุภาพนัธ์ หรือ

เก็บสะสมรายวิชาก็ได้ 

การจบหลักสูตร 

นกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาในหลกัสตูร “ การพฒันาเด็กแบบองค์รวม” จะต้องเข้าเรียนให้ครบตามวนัเวลา

ท่ีก าหนดไว้ พร้อมทัง้ผา่นการประเมินในรายวิชาตา่งๆ ทัง้ 8 วิชา และมีการส าแดงออกของชีวิตคริสเตียนท่ี 

เหมาะสม ถวายเกียรติแดพ่ระเจ้า  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1.เป็นผู้ ท่ีบงัเกิดใหม่ มีความเช่ือถกูต้อง และได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า 

2.เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจกัรท่ีอยูใ่นคณะคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์ หรือเป็นผู้ ท่ีสถาบนัสโิลอมั

เห็นชอบ และมีศิษยาภิบาลเป็นผู้ รับรองสนบัสนนุพร้อมทัง้ผู้ รับรองอ่ืนอีกจ านวน 2 ทา่น 

3. ความส าเร็จการศกึษาในระดบั มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ขึน้ไป 

 

 

เนือ้หาวิชา 

1.การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic Child Development) เป็นการศกึษาเก่ียวกบัแนวคิดในเร่ือง

ของ “องค์รวมซึง่เป็นกระแสหลกัในสงัคมปัจจุบนัและมีผลกระทบตอ่ความคิด วิธีการ กิจกรรมตา่งๆ ของ

คนในปัจจุบนั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานกบัเด็กท่ีจ าเป็นต้องเน้นเด็กเป็น

ศนูย์กลางของการเรียนการสอนซึง่จ าเป็นต้องมีการปรับยทุธศาสตร์ และแนวทางให้สอดคล้องกบัความ

เปลีย่นแปลงดงักลา่วอนัเป็นผลโดยตรงของ “โลกานวุตัร” โดยจะศกึษา แนวทางและทฤษฎีของนกัคิดท่ี

ส าคญั เช่น Piaget, Kolhberg, และ Erickson ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเด็กในนิติตา่งๆ ในแตล่ะ

ช่วงวยัไมวา่จะเป็นพฒันาการด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ คณุธรรม ฯลฯ ซึง่เป็น

การขยายวิสยัทศัน์ของผู้ เรียนให้สามารถน าไปประยกุต์เข้ากบับริบทของตนเองได้ดียิ่งขึน้ 
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2.พันธกิจเด็ก  (Ministry to Children) เป็นวิชาพืน้ฐานส าหรับบุคลากรท่ีท างานในพนัธกิจเด็ก ทกุคน

จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ประกอบไปด้วยประเด็นตา่งๆ ท่ีส าคญัตอ่การท างานกบัเด็กให้เกิด

ประสทิธิภาพ ผู้ ท่ีผา่นการเรียนในรายวิชานีจ้ะเข้าใจและตระหนกัถึงน า้พระทยัของพระเจ้า ตลอดจนค า

สอนในพระคริสตธรรมคมัภีร์เก่ียวกบัเด็ก บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคริสตจกัรในพนัธกิจเด็ก 

พืน้ฐานศาสนศาสตร์เก่ียวกบัเด็ก พระคมัภีร์กบั อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเด็กสถานการณ์ และบริบทของเด็ก

ในประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคในการท างานกบัเด็ก เป็นต้น 

3. ประวัติคณะคริสตจักรกะเหร่ียงแบ๊บตสิท์ หลักข้อเช่ือหลักของแบ๊บติสท์ และโครงสร้างการ

บริหารของคณะคริสตจักรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์  (History of Karen Baptist and Administration) 

การท างานกบัเด็กในคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์ จ าเป็นต้องรู้ประวติัของคริสตจกัรของตนเอง เพื่อท่ีจะได้

รู้จกัประวติัความเป็นมาของคริสตจกัรของตนเอง รู้จกัเอกลกัษณ์ หลกัข้อเช่ือท่ีส าคญัตา่งๆ พิธีกรรม 

ประเพณี และวฒันธรรมที่ดี งามของคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์ รวมถึงสิง่ตา่งๆที่สมควรท่ีเราจะต้อง

เรียนรู้และเอาเป็นตวัอยา่ง และอาจจะมีบางอยา่งที่เราควรหลกีเลีย่งเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดอีกใน

อนาคต และควรเรียนรู้ความเช่ือและโครงสร้างการบริหารในคณะคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์เพื่อท่ีจะ

ท างานร่วมกบัคริสตจกัรอ่ืนๆในคณะคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บติสท์ได้ 

4. จิตวทิยาเด็กและการให้ค าปรึกษา (Child Psychology and Counseling) รายวิชานีจ้ะช่วยสร้าง

ความพร้อมให้กบัผู้ เรียนโดยการพฒันาศกัยภาพในฐานะของผู้ให้ค าปรึกษาแก่เด็ก โดยผู้ เรียนจะได้เรียนรู้

เก่ียวกบัจิตวิทยาของเด็กในวยัตา่งๆ วิธีการให้ค าปรึกษาท่ีถกูต้องแบบคริสเตียน เทคนิค และวิธีการในการ

เป็นผู้ให้ค าปรึกษาท่ีดี จริยธรรมของการเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ภาษารัก 5 ภาษา เป็นต้น 

 5. หลักสูตรเทคนิคการสอนและการใช้ส่ือส าหรับเด็ก(Curriculum, Media and Teaching Method) 

ปัจจยัท่ีส าคญัประการหนึง่ท่ีจะท าให้การพฒันาเด็กประสบผลส าเร็จก็คือมีการก าหนดหลกัสตูรท่ีชดัเจน มี

การจดัท าโครงการสอนและแผนการสอนอยา่งรัดกมุ มีการประเมินและการวดัผลในแตล่ะบทเรียน 

ตลอดจนมีเทคนิค และการสือ่สารที่เหมาะสม ซึ่งผู้ ท่ีเข้าศกึษาในรายวิชานีจ้ะได้รับความรู้และมี

ประสบการณ์ ในการวิเคราะห์ความจ าเป็นตลอดจนลงมือปฏิบติัในการเขียนหลกัสตูร โครงการสอนและ

แผนการสอน เข้าใจเทคนิคและรูปแบบการสอนในลกัษณะตา่งๆ เช่น การสอนของพระเยซูคริสต์ พร้อมทัง้

ยงัมีโอกาสเรียนรู้ถึงสือ่ตา่งๆ ในการสอนและสามารถเลอืกใช้ได้อยา่งเหมาะสม เช่น การใช้ละคร การเขียน

บท การใช้รูปภาพ การใช้เพลง การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยเป็นสือ่ในการสอน เช่น การใช้ VCD , 

สือ่เสยีง, คอมพิวเตอร์, สิง่พิมพ์ตา่งๆ เป็นต้น 
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6.ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชนเผ่ากะเหร่ียง และ อ่านเขียนภาษากะเหร่ียงพืน้ฐาน 

(History of Karen tribe and know how to read and write Karen Language) 

ชนเผา่กะเหร่ียงมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาที่ทรงคณุคา่ที่นา่ศกึษาและจดจ า บรรพบุรุษของกะเหร่ียงได้ 

อพยพจากตอนใต้ของประเทศจีน ลงมาตามแมน่ า้สาระวิน แล้วมาตัง้ถ่ินฐานบริเวณชายแดนระหวา่งประ 

เทศพม่ากบัประเทศไทย ชนเผา่กะเหร่ียงมีเอกลกัษณ์วฒันธรรมเป็นของตนเอง และทกุคนท่ีเป็นกะเหร่ียง 

ต้องอนรัุกษ์ไว้ โดยเฉพาะการพดู อ่าเขียน ภาษากะเหร่ียงอยา่งถกูต้องเป็นสิง่ท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง 

7. ดนตรีคริสตจักร – ร้องเพลงประสานเสียง และโน้ตพืน้ฐาน (Church Music, Choir and Note) 

ดนตรีคริสตจกัรเป็นสิง่ท่ีส าคญัอยา่งมากในการท าพนัธกิจในคริสตจกัร  การรู้จกัรบริหารดนตรีคริสตจกัร 

ในคริสตจกัรก็ส าคญัมาก ต้องรู้จกัรเพลงตา่งๆ ท่ีใช้ในการนมสัการ ต้องรู้จกัรเลอืกเพลงให้เหมาะสมกับ 

พิธีกรรมตา่งๆ ในการนมสัการ แตล่ะครัง้ และต้องต้องรู้จกัโน้ตพืน้ฐาน และมีความรู้ ความสามารถในการ

ร้องเพลงประสานเสยีง เพื่อท่ีจะสามารถน า และเสริมสร้างคริสตจกัรโดยเฉพาะในเวลานมสัการ 

 8.ภาคปฏิบัติ – ลงพืน้ที่สอนประวตัิศาสตร์ชนเผ่ากะเหร่ียง และอ่านเขียนภาษากะเหร่ียง

พืน้ฐานจริงๆ (Practice to teach history of Karen Tribe and Karen language in the real field) 

เป็นวิชาภาคปฏิบติัโดยท่ีให้นกัศกึษาน าความรู้ท่ีได้เรียนมาแล้วมาใช้สอนจริงๆในคริสตจกัรจริงๆ  ก่อนท่ี
จะกลบัไปน าไปใช้ท่ีคริสตจกัรของตวัเอง โดยเฉพาะ ฝึกถ่ายทอด สอน ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของชน
เผา่กะเหร่ียง และ การอ่า นเขียน ภาษากะเหร่ียงพืน้ฐาน อยา่งถกูต้อง อยา่งนา่สนใจ 
วชิาต่างๆ ส าหรับเรียนแต่ละปี 

ปี ช่ือ วชิา ช่วงเวลาที่เรียน 
ปี 1 
 

1.ประวตัศิาสตร์และความเป็นมาของชนเผา่กะเหร่ียง และ อ่านเขียนภาษา

กะเหร่ียงพืน้ฐาน(History of Karen tribe and know how to read and write 

Karen Language) วทิยากร อาจารย์เอสเธอร์ แดนพงพี 

2. ดนตรีคริสตจกัร – ร้องเพลงประสานเสียง และโน้ตพืน้ฐาน  

(Church Music, Choir and Note) วทิยากร อาจารย์ เอกชยั แดนพงพี 

3. การพฒันาเดก็แบบองค์รวม (Holistic Child Development) วทิยากร อาจารย์

ตฤนธวธั ธรุวร 

17-21 เมษายน 2017 
 
 
 24-28 เมษายน 2017 

 
 
1-5 พฤษภาคม 2017 

ปี 
2. 
 

1. พนัธกิจเดก็  (Ministry to Children) วทิยากร อาจารย์ จกัราวธุ จรรยาสภุาพ 

2. หลกัสตูรเทคนิคการสอนและการใช้ส่ือส าหรับเดก็(Curriculum, Media and 

Teaching Method) วทิยากร อาจารย์จินดา ปัญญาคม 

3.จิตวทิยาเดก็และการให้ค าปรึกษา (Child Psychology and Counseling) 

วทิยากร อาจารย์ อารีย์ ช่ืนชจูิตสกลุ 

 17-21 เมษายน 2018 
23 -27 เมษายน 2018 
 
 
30 เมษายน -  4 
พฤษภาคม 2018 
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ปี 
3. 

1.ประวตัคิณะคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บตสิท์ หลกัข้อเช่ือหลกัของแบ๊บตสิท์ และ

โครงสร้างการบริหารของคณะคริสตจกัรกะเหร่ียงแบ๊บตสิท์(History of Karen  

Baptist and Administration) วทิยากรอาจารย์ ชาตรี แดนพงพี 

2.ภาคปฏิบตั ิ– ลงพืน้ท่ีสอนประวตัศิาสตร์ชนเผ่ากะเหร่ียง และอ่านเขียนภาษา 

กะเหร่ียงพืน้ฐานจริงๆ(Practice to teach history of Karen Tribe and Karen 

language in the real field)อาจารย์เอสเธอร์ แดนพงพี 

12-16 กมุภาพนัธ์ 2019 
  
 
 
18 -22 กมุภาพนัธ์ 2019 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับแต่ละปี 
ล าดบั
ท่ี 

รายการ ปีท่ี 1 เรียน 3 วชิา 
(3 สปัดาห์) 

ปีท่ี 2 เรียน 3 วชิา 
(3 สปัดาห์) 

ปีท่ี 3 เรียน 2 วชิา 
(2 สปัดาห์) 

1 คา่ลงทะเบียนนกัศกึษาใหม่ 100 บาท - - 
2 คา่หน่วยกิจ วชิาละ 600 บาท  1,800บาท 1,800บาท 1,200บาท 
3 คา่ท่ีพกัสปัดาห์ละ 700 บาท 2,100บาท 2,100บาท 1,400บาท 

4 คา่อาหาร และอาหารวา่งสปัดาห์ละ 
1,000 บาท 

3,000บาท 3,000บาท 2,000บาท 

5 คา่หนงัสือ 300บาท 300บาท 300บาท 
6 คา่ลงทะเบียนส าหรับพธีิจบ - - 1,500บาท 
7 คา่เสือ้ส าหรับพธีิจบ - - 800บาท 
8 รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 7,300บาท 7,200บาท 7,200บาท 
หมายเหต ุ  1.คา่ลงทะเบียนนกัศกึษาใหมจ่่ายครัง้เดียวตอนเรียนปีท่ี 1 

    2.คา่ลงทะเบียนส าหรับพธีิจบและค่าเสือ้ส าหรับพธีิจบจ่ายครัง้เดียวตอนเรียนปีท่ี3 

สรุปค่าลงทะเบียน (ปีที่ 1) 

1. คา่ลงทะเบียนนกัศกึษาใหม่       100  บาท 

2.คา่หน่วยกิต (หน่วยกิตละ  200 บาท)วชิาละ 600x 3 วชิา 1,800     บาท 

3.คา่ท่ีพกัสปัดาห์ละ 700 x 3 สปัดาห์    2,100    บาท 

4.คา่อาหาร และ อาหารวา่ง สปัดาห์ละ 1,000 x 3 สปัดาห์      3,000    บาท 

(ไมมี่อาหารเลีย้งวนัเสาร์ และอาทิตย์) 

5.คา่เอกสาร หนงัสือและต าราเรียน      300   บาท     

  รวมค่าใช้ทัง้หมด    7,300  บาท 

หมายเหตุ   
สิทธิพิเศษส าหรบัผูที้ส่่งรายชื่อและใบสมคัรภายใน 28 เดือนกุมภาพนัธ์ 2017 จะมีการลดค่าหน่วยกิตวิชาทีเ่รียน ทัง้สาม
วิชา ๆ ละ 10%  นกัศกึษาทกุท่านให้มาถึงพระคริสตธรรมสโิลอมั มาลงทะเบียน ในวนัอาทิตย์ ท่ี 16 เมษายน 2017 

เวลา 15:00 น. และจะมีการนมสัการเปิดภาคเรียนใน วนัจนัทร์ ท่ี 17  เมษายน 2017 เวลา 8:00 น. 
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ใบสมัคร หลักสูตร “การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม” พระคริสตธรรมกะเหร่ียงแบ๊บติสท์สิโลอัม
ร่วมกับมูลนิธิดรุณาทรประจ าปีการศึกษา..........................  

ช่ือ นาย<นาง,นางสาว......................นามสกลุ..............................วนั,เดือน,ปีเกิด .................... 
อาย.ุ..........................ปี ช่ือมารดา ..........................................ช่ือบิดา............................................... 
จบการศกึษาระดบั....................................จากโรงเรียน........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน 

 บ้านเลขท่ี.........................หมู่ท่ี....................ต าบล................................................ 
อ าเภอ..................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์.............................. 
ช่ือหมู่บ้าน...........................คริสตจกัร........................สงักดัภาคท่ี.................... 
ช่ือโครงการ.................................................รหสัโครงการ............................... 
 ต าแหนง่และงานรับใช้ของทา่นในคริสตจกัร และหนว่ยงานคริสเตียนมีอะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................... 
                                                

 ลงช่ือ 
                         .......................................................... 
นาย/นาง/นางสาว(.....................................................) 

                  ผู้สมคัร 
เอกสารประกอบการรับสมคัร 
1.ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประชาชน อย่างละ 1  ใบ   

2. ใบวฒุิบตัร และ ผลการเรียน   อย่างละ 1  ใบ   
3. รูปถ่าย  1  นิว้      4 ใบ 

4. ใบรับรองความประพฤตจิากศษิยาภิบาล, ผู้ปกครอง และเลขาเขต  
5.  ค าพยานท่ีกลา่วถึงการบงัเกิดใหม ่ชีวติท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงและเป้า หมายการรับใช้ 
ระยะเวลาการเปิดรับสมคัร คือ  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2017 จนถึง วนัท่ี  30 มีนาคม 2017 

สิทธิพิเศษส าหรบัผูที้ส่่งรายชื่อและใบสมคัรภายใน 28 เดือนกุมภาพนัธ์ 2017 จะมีการลดค่าหน่วยกิตวิชาทีเ่รียน ทัง้สาม
วิชา ๆ ละ 10% ให้สง่ใบสมคัร ถึง อาจารย์ เอสเธอร์  แดนพงพี ผู้อ านวยการพระคริสตธรรมกะเหร่ียงแบ๊บตสิท์สโิลอมั
157/2  ถ.  คา่ยลกูเสือ  ซ. 5  ต. ช้างเผือก  อ. เมือง  จ. เชียงใหม ่ 50300  โทร. 0861817237 , 0862007613 
หรือสง่ท่ี อีเมล์ Sbiglad@gmail.com 
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พระคริสตธรรมกะเหร่ียงแบ๊บติสท์สิโลอัม 

 ใบรับรองของศิษยาภบิาลคริสตจักร 

ช่ือ – สกลุIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

วนั เดือน ปี เกิดIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ช่ือ บิดา มารดาIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

การรับรอง 
=============================================================== 

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================ 

 
 

ลงช่ือ ====================== 

 

  ช่ือ (                                          ) 

ศิษยาภิบาล 

 

วนัท่ี================== 
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พระคริสตธรรมกะเหร่ียงแบ๊บติสท์สิโลอัม 

 ใบรับรองของผู้ปกครองคริสตจักร 

ช่ือ – สกลุIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

วนั เดือน ปี เกิดIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ช่ือ บิดา มารดาIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

การรับรอง 
=============================================================== 

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================ 

 

 

ลงช่ือ ====================== 

 

  ช่ือ (                                       ) 

ผู้ปกครองคริสจกัร 
 

วนัท่ี================== 

 



10 
 

 

พระคริสตธรรมกะเหร่ียงแบ๊บติสท์สิโลอัม 

 ใบรับรองของเลขาเขต 

ช่ือ – สกลุIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

วนั เดือน ปี เกิดIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ช่ือ บิดา มารดาIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

การรับรอง 
=============================================================== 

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================

================================================================ 

 

ลงช่ือ ====================== 

 

  ช่ือ (                                      ) 

เลขาเขต 

 

วนัท่ี================== 

 


