รายละเอียดกลุมยอย
ชื่อกลุมยอย (Workshop)
กลุมที่ 1
ขั้นตอนการรับผูใหญ
เขาเปนคริสตชน
(Rite of Christian Initiation of
Adults - RCIA)
กลุมที่ 2
สมณองคกรยุวธรรมทูต
(Pontifical Society of the
Holy Childhood)

กลุมที่ 3
วิถีชุมชนวัด (BEC)

กลุมที่ 4
ฝกจิตภาวนา

กลุมที่ 5
ชีวิตจิตครูคําสอน
กลุมที่ 6
คําสอนสําหรับพอแม

วิทยากร
พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร
วีระ อาภรณรัตน
ประธานคณะกรรมการฯ/
ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม

รายละเอียดกลุมยอย
“พระศาสนจัก รไดกําหนดขั้นตอนและพิธีรับ
ผูใ หญเขาเปนคริสตชน และเนนหลังจากรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์เริ่มชีวิตคริสตชนแลว ตองมีการสอน
ตอ เนื่ อง” (คูมื อแนะแนวการสอนคํ า สอนใน
ประเทศไทย ขอ 28, 38-45)
“เปาหมายการพัฒนาประการหนึ่งของการสอน
คุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ
คําสอนวัยเด็กและเยาวชน คือ ดานกระแสเรียก
ผูรับผิดชอบงานสมณองคกร
เปนธรรมทูต (คูมือแนะแนวการสอนคําสอน
สนับสนุนงานแพรธรรมของ
ประเทศไทย ข อ 50.4, 63.4) ยุ ว ธรรมทู ต มี
สันตะสํานัก (ประเทศไทย)
รูปแบบ หนังสือ เพลง ระบบชั ด เจน ชว ย
และรองหัวหนาสาขาวิชา
คุณ ครูเพื่อชว ยเด็ก ๆของเรา ในการเดิน ทางสู
คริสตศาสนศึกษา
สํานึกของการเปนธรรมทูตใหมากขึ้น
วิทยาลัยแสงธรรม
สภาพระสั ง ฆราชคาทอลิ ก แหง ประเทศไทย
คุณพอวีระชัย อุตะมะชะ
ผูอํานวยการศูนยคริสตศาสนธรรม ประกาศแผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015 ใหความ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สําคัญดานการสรางชุมชนวัด วิทยากรจากอัคร
สังฆมณฑลทาแร มีประสบการณที่ชวยคุณครู
ได
“พระวาจาและชีวิต ภาวนา เปน แกน ของการ
คุณพอสมชัย พิทยาพงศพร
เสริมสรางและพัฒนาความเชื่อ” (แผนอภิบาลฯ
อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม
ขอ 18.2) เพื่อใหเด็กมีความกระตือรือรนในการ
พัฒ นาความเชื่อ ของตนใหม ากยิ่งขึ้ น (คูมื อ
แนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ขอ
57) ครูคําสอนควรฝกจิตภาวนาอยางยิ่ง
“ เพื่ อ เสริ ม สร า งชี วิ ต ฝ า ยจิ ต ของครู คํ า สอน
คุณพอเอกมัย เหลือหลาย
รองอธิการบานและนวกจารยคณะ ฆราวาส สมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวร
สารสูปวงชนไดออกคูมือครูคําสอน” (ขอ 6-10)
ภราดานอยกาปูชิน สามพราน
ซิสเตอรสุมาลี สุดจินดา และ “พอแมเปน บุค คลแรก ที่ปลูก ฝงและถายทอด
ความเชื่ อ ในครอบครัว ” (คู มือ แนะแนวการ
คุณครูยุพา ชูลีระรักษ
สอนคํ า สอนในประเทศไทย ข อ 111) สั ง ฆ
ศูนยคริสตศาสนธรรม
มณฑลจันทบุรีไดริเริ่มคําสอนสําหรับพอแม 3-4
สังฆมณฑลจันทบุรี
ปมาแลว มีประสบการณจ ะแบงปน กับครูคํา
สอนผูใหญ

กลุมที่ 7
คําสอนเยาวชน

กลุมที่ 8
หลักสูตรหนังสือคําสอน
ชุดชีวิตคริสตัง
และหนังสือคริสตศาสนา (ของ
ศูนยวิชาการ สังฆมณฑลราชบุร)ี
กลุมที่ 9
งานจิตตาภิบาลในโรงเรียน

กลุมที่ 10
การใชพระคัมภีรใน
การสอนคําสอน

กลุมที่ 11
ละครกับพระวาจา

กลุมที่ 12
เพลงประกอบการสอนคําสอน

กลุมที่ 13
สื่อการสอนคําสอน

“เยาวชน หมายถึงระดับมัธยมศึกษา (อายุ 13คุณพอเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร
ผูอํานวยการศูนยคริสตศาสนธรรม 18 ป ) มีเ ปา หมายในการพั ฒ นา 4 มิ ติ จึ ง มี
รูปแบบในการอบรมพิเศษ” (คูมือแนะแนวการ
สังฆมณฑลเชียงใหม
สอนคําสอนในประเทศไทย ขอ 60-65)
“การสอนคําสอนแกนักเรียนคาทอลิก และการ
อาจารยพิสมัย วีระศิลป
อบรมคริสตศาสนาแกนัก เรียนทั่ว ไป (ตั้งแต
รองผูอํานวยการศูนยวิชาการ
สังฆมณฑลราชบุรี แผนกมัธยม ประถมปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 6) เรามีหลักสูตร
หนังสือ และสื่ออุปกรณชวยคุณครู”
อาจารยทัศนีย มธุรสสุวรรณ
ผูชวยหัวหนาสาขาคริสตศาสน
ศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
อาจารยนิตยาพร วรพรทัศนา แผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015 ของพระศาสน
หัวหนางานคําสอน/คริสตศาสนา จักรคาทอลิกในประเทศไทย เนน “จัดใหมีฝาย
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห จิตตา ภิบาลในสถานศึ กษาคาทอลิก ” (ข อ
42) วิทยากรมีประสบการณมาแบงปนใหครูใน
โรงเรียน
“พระวาจา... เปน แกน ของการเสริมสรางและ
คุณพอเอนก นามวงษ
ผูอํานวยการศูนยคริสตศาสนธรรม พัฒนาความเชื่อ” (แผนอภิบาลฯ ขอ 18.2) และ
พระคัมภีรเปนเนื้อหาในการสอนคําสอน (คูมือ
สังฆมณฑลจันทบุรี
แนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ขอ
28,57)
“การสอนคําสอนเด็ก ๆ อาศัยการแสดงละคร
ซิสเตอรบังอร มธุรสสุวรรณ
คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหง ตามพระวรสาร จะชวยเขาใหเขาใจอัศจรรย
อุปมา และคําสอนของพระเยซูเจา ชวยให
กรุงเทพฯ
การเรียนมีชีวิตชีวาขึ้น”
คุณภูวดล กลิน่ สวัสดิ์ และทีมงาน “ การสอนคําสอนเด็ก ครูคําสอนตองรูจัก ใช
ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑล เพลงบ า ง เพื่ อ เป น รู ป ธรรมและมี ชี วิ ต ชี ว า”
(คูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย
ราชบุรี
ขอ 57) วิทยากรเปน ผูแตงเพลงประกอบการ
สอนหลายชุ ด เช น ทํ า ด ว ยความรั ก รั ก ที่
อบอุน เพื่อนชวยเพื่อน ฯลฯ
“ครู คํ า สอนที่ รู จั ก ใช สื่ อ รู ป ภาพ คลิ ป วี ดี โ อ
คุณสมบัติ งามวงศ
เว็บไซต ที่เหมาะกับเนื้อหาและทันสมัย เหมาะ
ศูนยคริสตศาสนธรรม
กั บ สภาพของผู เ รี ย น จะช ว ยให ก ารเรี ย นมี
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ชีวิตชีวามากขึ้น”

