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วิสัยทัศน์ :    ศิษย์พระเยซูคริสต์  ประจักษ์พยานด้วยชีวิต  เพื่อเสริมสร้างชุมชน  
                        แห่งความเชื่อ 
พันธกิจ :  ศาสนบริกรคริสตศาสนธรรมมุ่งม่ันที่จะ 

 เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์   มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูด้วยการภาวนา    พระวาจา
 ศีลศักดิ์สิทธิ์  และความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน   

 พัฒนาการอบรมความเชื่ออย่างต่อเนื่องในทุกระดับและทุกวัย   
 ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยประจักษ์พยานชีวิต  โดยการรักและรับใช้  
 สร้างเสริมสถาบันครอบครัว  และวิถีชุมชนวัด  ให้เข้มแข็งในความเชื่อในทุกมิติชีวิต   
 เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและสันติสุข  

นโยบายตาม
แผนฯปี 2011 

แผนปฏิบัติ   ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ (KPI) 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

1. ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000     
การสร้าง
บุคลากร 
ค้าสอน      
ระดับชุมชน
และสถาบัน 
(7,11,12) 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 3 สร้าง
และพัฒนาผู้
อภิบาลและ
ผู้ร่วมงาน
อภิบาล 

1.1  สรรหา  ให้
ทุนการศึกษา   
รับการอบรม 
1.1.1 ศูนย์ซีซี   
ภาคฤดูร้อน 
 

มีครูค้าสอนที่จบ
การศึกษาด้าน 
คริสตศาสนธรรม
ระดับวุฒิบัตรมาก
ขึ น 
 

1 เดือนคร่ึง 
(6 สัปดาห์) 

 

ก้าลังประชาสัมพันธ์ส้าหรับ
คอร์สค้าสอนภาคฤดูร้อน          
11 ธันวาคม -28 กุมภาพันธ์ 
ขณะนี มีผู้สมัคร  25 คน  
 ( ณ วันท่ี 17 ม.ค. 2013) 
 

1.1.2 วิทยาลัย
แสงธรรม    
สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา 
 
 
  
 
 
 

มีครูค้าสอนที่จบ
การศึกษาด้าน 
คริสตศาสนธรรม
ระดับปริญญาตรี
มากขึ น 
 
 
 
 

4 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียน
ที่ 2  มีนักศึกษา 
ชั นปี 1 จ้านวน 36 คน  
ปี 2 จ้านวน 28 คน 
ปี 3 จ้านวน 28 คน   
ปี 4 จ้านวน 16 คน  
รวมทั งหมด 4 ชั นปี 108 คน  
และวันที่ 9 ธ.ค.55 จัดพิธี
ประสาทปริญญาบัตรรุ่น 8-9 
จ้านวน 22 คน 
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- ฝึกปฏิบัติ  
 

นศ.สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา  
ปี 1 จ้านวน 34 คน 
และสาขาปรัชญา 
25 คน ได้รับการฝึก
ปฏิบัติการสอน  
คริสตศาสนธรรม  
 
 
 
นศ.สาขาวิชาฯ ปี 3 
ได้รับการฝึกฏิบัติ
การสร้างสื่อการ
เรียนการสอน 23
คน  

5 วัน 
 

- จัดอบรมหัวข้อการใช้ 
พระคัมภีร์ในการสอนค้าสอน 
ให้กับ นศ.สาขาวิชาคริสต 
ศาสนศึกษา ปี1  และหัวข้อ
วิถีชุมชนวัด และการอบรม
จริยธรรมในโรงเรียนให้กับ 
นศ.สาขาปรัชญา ปี 1  
วันท่ี 8-12 ต.ค.55  
ณ วิทยาลัยแสงธรรม 
 
- จัดอบรมหัวข้อการสร้างสื่อ
ในการสอนค้าสอน วันท่ี 8-12 
ต.ค.55 ณ วิทยาลัยแสงธรรม 
 

-ฝึกสอนคริสต 
ศาสนธรรม 
 

นศ.สาขาวิชาฯ ปี 4 
ฝึกสอน คริสตศาสน
ธรรม 12 คน  
 

4 เดือน 
 

- จัดให้นศ. สาขาวิชาฯ ปี 4 
ไปฝึกสอนคริสตศาสนธรรมใน
โรงเรียนคาทอลิก ตั งแต่วันท่ี 
24 ต.ค.55 – 4 มี.ค.56 

1.1.3 ศูนย์ค้า
สอนสังฆมณฑล
เชียงใหม่  

มีครูค้าสอนจบ
การศึกษาด้าน 
คริสตศาสนธรรม
ระดับ
ประกาศนียบัตร 
มากขึ น 
 

2  ปี 
 

ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 
2  ภาคปกติรุ่นท่ี 17 จ้านวน 
7 คน  รุ่นที่ 18 จ้านวน 12 
คน  ภาคสมทบ จ้านวน 9 คน  
รวมทั้งหมด 28 คน  

1.2  การประชุม
คณะกรรมการ 
 
 
 

จัดประชุม ทุก 6 
เดือน มีการแบ่งปัน
การท้างานและจัด
กิจกรรมด้านคริสต 
ศาสนธรรมร่วมกัน 

ปีละ 2 ครั ง 
 
 
 

 

วันท่ี 24-25 ม.ค.55 
วันท่ี 24-25 ก.ค.55 
มีสมาชิก  25 คน จาก  
9 ศูนย์ ฯ มาร่วมประชุม   
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1.3  สรรหา
บุคลากร (ป.โท) 
 

มีบุคลากรด้าน 
คริสตศาสนธรรมที่
จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 
 

2-3 ปี 
 

มีบุคลากรก้าลังศึกษาในปี
การศึกษา 2555  
1.ซ.อุไรวรรณ คูหามงคล
ไพศาล คณะพระหฤทัยฯ 
ศึกษาค้าสอนเยาวชน ชั นปี 2 
ประเทศฟิลิปปินส์  
2.ซ.อ้าพร ศิริคชลักษ์  คณะ
ภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนาง
มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่
ปอน) ก้าลังศึกษาด้านชีวิตจิต
ผู้แพร่ธรรม ชั นปี 2 ที่โรม 
ประเทศอิตาลี 
3. ซ.ปาริชาติ ราชจ้าปี คณะ
รักกางเขนแห่งท่าแร่ ก้าลัง
ศึกษาด้านชีวิตจิตผู้แพร่ธรรม 
ชั นปี 1  ที่โรม ประเทศอิตาลี 
4. ซ.เพชรรัตน์  สุขส้าราญ 
คณะรักกางเขนจันท์ ก้าลังศึก 
ษาด้านค้าสอนระดับป.ตร/ีโท 
ที่มหาลัยซาเลเซียน กรุงโรม 

1.4  รับการอบรม
หลักสูตรระยะสั น 
 

ครูค้าสอน 
ครูคาทอลิกและ
ฆราวาส  
และนักศึกษาได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ
ในดา้นคริสตศาสน
ธรรม พระคัมภีร์ 
ศาสนสัมพันธ์ และ
เพิ่มพูนความเชื่อ
ความศรัทธาและ
ชีวิตจิตในการ
ด้าเนินชีวิตคริสตชน 
  

ครึ่งวัน  
 
 
 
 

 
1 วัน 

 

- จัดอบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครู
ค้าสอน ให้นักศึกษาสาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษาและผู้สนใจ  
วันท่ี 12 ก.ค.55 จ้านวน 121 
คน และ 8 พ.ย.55 จ้านวน 79 
คน 
- จัดอบรมการน้าข่าวดีเข้าสู่
วัฒนธรรม หัวข้อ “การน้าข่าว
ดีเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลลอยกระทง” มี ครูค้า
สอนเข้ารับการอบรม 40 คน 
(กรุงเทพฯ) 
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8 ครั ง 
  
 
 
 

3 วัน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4 วัน 

 

- จัดอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์
ภาคเช้า ระหว่างวันที่ 14 
ก.ค.-22 ก.ย.55  มีฆราวาสเข้า
รับการอบรม 142 คน 
(กรุงเทพฯ) 
- จัดอบรมฝึกปฏิบัติ 
Bibliodrama   
1.วันที่ 20-22 ก.ค.55 มีครูค้า
สอนและผู้น้าองค์กรเข้ารับการ
อบรม 65 คน (ส้านักงานและ
แผนกพระคัมภีร์กรุงเทพฯ) 
2.วันที่ 16-18 พ.ย.55 มีครูค้า
สอนและครูคาทอลิกเข้ารับการ
อบรม 50 คน ( จนัทบุรี) 
3.วันที่ 8-10 ต.ค.55 มี
นักศึกษาสาขาวิชาคริสต 
ศาสนศึกษาชั นปี 1 เข้ารับการ
อบรม 34 คน 
- จัดอบรมการภาวนา
โครงการ”มารานาธา” ทุก
วันศุกร-์อาทิตย์สัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน มีผู้เข้ารับการอบรม
ครั งละประมาณ  
50-70 คน (จันทบุรี) 
- จัดอบรมฟ้ืนฟูจิตใจคริสต
ชนโอกาสปแีห่งความเชื่อ ใน 
6 วัด วันที่ 10-12,17-19,28-
29 ก.ย. 22-24 ,28 พ.ย.-1 
ธ.ค. 6-8 ธ.ค.55 
มีผู้เข้ารับการอบรม  378 คน 
และจัดอบรมอาสาสมัครแพร่  
ธรรม รุ่นที่ 5 จ้านวน 42 คน 
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4 วัน 
 
 
 

 
   3 วัน 

 
  
 
 
 
 

2 วัน 
 
 
 

 

และฟื้นฟูจิตใจรุ่น 1-4 จ้านวน 
54 คน  (นครราชสีมา)  
จัดอบรมครูค าสอนระดับ
เขต จัด 3 ครั งคือ12-15,19-
22,26-29 สิงหาคม 55 มีผู้เข้า
รับการอบรม 96 คน (ท่าแร่ –
ศูนย์ฯสองคอน) 
-จัดอบรมครูค าสอน
อาสาสมัคร วันท่ี 16-22 
ก.ย.55 จ้านวน 32 คนและ
อบรมต่อเนื่องและเข้าเงียบ
ประจ าปีครูค าสอน เมื่อวันที่ 
23-28 ก.ย.55 จ้านวน 38 คน 
(อุดรธาน)ี 
 -จัดอบรมครูคาทอลิกสังฆ
มณฑลราชบุรี วันท่ี 7 และ 
14 ก.ค.55 จ้านวน 195 คน 
และอบรมเรื่องปีแห่งความ
เชื่อให้สัตบุรุษ วันท่ี 3 พ.ย 55 
จ้านวน 30 คน   (ราชบุรี) 

1.5 ชุมนุมครูค้า
สอนระดับชาติ  
ครั งที่ 4 
 

- มีครูค้าสอนจาก 
10 สังฆมณฑลเข้า
ร่วมงานฯ 
 

3 วัน 
 

- จัดงานชุมนุมครูค้าสอน
ระดับชาติครั งที่ 4 ในโอกาส 
“ปีแห่งความเชื่อกับครูค้าสอน
ไทย” วันท่ี 17-19 ธ.ค.55 มี 
ครูค้าสอนเข้าร่วมงาน 715 
คน 

1.6 จัดฉลองวันครู
ค้าสอนไทย 
 

จัดพิธีบูชา
ขอบพระคุณและ 
จัดนิทรรศการ 
วันครูค้าสอนไทย 
 

1 วัน - ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม 
(NCC)และสาขาวิชาคริสต 
ศาสนศึกษาจัดฉลองวันครูค้า
สอนไทยและฉลองบ้าน NCC 
วันท่ี 13 ธ.ค.55 มีผู้มาร่วม
งานฯ ประมาณ 230 คน 
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 1.7 จัดพิมพ์
โปสเตอร์รณรงค์ 
วันครูค้าสอนไทย 

แต่ละสังฆมณฑล
ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ 
วันครูค้าสอนไทย 

 1  เดือน 
 

ทางส้านักงานคณะกรรมการฯ 
จัดพิมพ์โปสเตอร์รณรงค์ร่วม
ภาวนาและบริจาคเพื่อส่งเสริม
พัฒนาครูค้าสอน โอกาส 
วันครูค้าสอนไทย 16 ธ.ค.55 
จ้านวน 1000 แผ่น และส่งให้
แต่ละสังฆมณฑล 

2.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
ปรับปรุง
หลักสูตร (4,6) 
 

2.1 จัดท้า
หลักสูตรค้าสอน
ในโรงเรียน  

 

มีหลักสูตรวิถีชุมชน
วัดในโรงเรียน
บูรณาการเข้ากับ
หลักสูตรชุดชีวิต
คริสตัง  
 

2  เดือน 
 

แผนกวิถีชุมชนวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการฯคริสตศาสน
ธรรม   สภาพระสังฆราช 
ร่วมกับครูค้าสอนเขต 5 ของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
จัดท้าหลักสูตรฯนี  เมื่อ 13 
พฤศจิกายน 2555 และจัดท้า
ต่อเนื่องจนเป็น (ร่าง)
หลักสูตรแล้ว 

  มีบทสวดและ
หนังสือค้าสอนท่ี
เหมาะกับยุค
ปัจจุบัน 
 

ก.ค.-ธ.ค.55 
 

-จัดปรับปรุงบทภาวนาส้าหรับ
นักเรียนและปรับปรุงหนังสือ        
ค้าสอนคู่มือเรียนศีลมหาสนิท
และศีลก้าลัง และหนังสือ
คาทอลิกสอนอะไร (ราชบุร)ี 

 2.2 ส่งเสริม
ขั นตอนการรับ
ผู้ใหญ่เข้า  
เป็นคริสตชน 
(RCIA)  

 

วัดต่างๆร่วมมือใน
การจัดพิธีรับผู้ใหญ่
เข้าเป็น คริสตชน
มากขึ น 
 

3 วัน 
 

-จัดอบรมกระบวนการรับ
ผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน 
(RCIA) ในวันท่ี 5-7 
กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วม 
100 คน (คณะกรรมการฯ
ร่วมกับสังฆมณฑล
นครราชสีมา) 

   1 วัน 
 

- จัดอบรมพี่ลี ยง (Sponsors) 
ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสต
ชน วันท่ี   18 สิงหาคม 2555 
(กรุงเทพฯ) 
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นโยบายตาม
แผนฯปี 2011 

แผนปฏิบัติ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ (KPI) 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

2.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
ปรับปรุง
หลักสูตร (4,6) 
 

2.3 ค้าสอนผู้ใหญ่ 
 

ผู้ใหญ่ที่ผู้สนใจเป็น 
คริสตชนได้เรียนรู้
ค้าสอน 
 

ทุกวัน
อาทิตย์ 

ก.ค.-ธ.ค.55 
 

จัดสอนค้าสอนผู้ใหญ่ทุกวัน
อาทิตย์ เวลา 10.00-11.30 น. 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และ
วัดในอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯประมาณ 20 วัดได้
จัดสอนค้าสอนผู้ใหญ่ด้วย 
(กรุงเทพฯ) 

 2.4 ค้าสอน
เยาวชน 
 

- มีหนังสือค้าสอน
เยาวชน เล่ม 1 และ 
2 ( YOUCAT ) 

ก.ค.-ธ.ค.55 
 

จัดแปลและพิมพ์หนังสือ 
YOUCAT เล่ม 1, 2  จ้านวนเล่ม
ละ 3000 เล่ม และก้าลังแปล
และจัดพิมพ์เล่ม 3 

  -เยาวชนในโรงเรียน
ได้รับการอบรม
ด้านคริสตศาสน
ธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรมคาทอลิก 

มิ.ย.-ก.ย.
55 

จัดทีมค้าสอนสัญจร ไปใน
โรงเรียนและองค์กรคาทอลิก 
21 แห่ง  มีนักเรียนเข้าร่วม
โครงการ 7,558 คน
(กรุงเทพฯ) 

    -จัดอบรมนักเรียนคาทอลิกใน
โรงเรียนดาราสมุทร 224 คน 

   1 วัน 
 

-จัดชุมนุมเยาวชนเขต 1
โอกาสวันชุมนุมเยาวชน
แห่งชาติ วันท่ี 9 ก.ย.55  
จ้านวน 500 คน (แผนกค้า
สอนและเยาวชนเชียงใหม่) 

   3 วัน 
 

-จัดชุมนุมเยาวชนสังฆมณฑล
เชียงใหม่ วันท่ี 27-29 ธ.ค.55  
จ้านวน 880 คน  (แผนกค้า
สอนและเยาวชนเชียงใหม่) 

   1 วัน  
 

-อบรมนักเรียนระดับมัธยม 1-
6 โรงเรียนธิดาแม่พระ วันท่ี 5 
ก.ย.55 จ้านวน 1200 คน  
(สุราษฎร์ธานี)                                         
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นโยบายตาม
แผนฯปี 2011 

แผนปฏิบัติ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ (KPI) 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

2.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
ปรับปรุง
หลักสูตร (4,6) 
 

  ก.ค. และ 
ต.ค.55  

 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
 
 
 

        2 วัน 
 
 
 
 

    3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้นักเรียนใน
โรงเรียนวันที่30-31 ก.ค. 6-7 
และ 19-20 ก.ย. 55 จ้านวน 
2,850 คน (ท่าแร)่ 
และจัดโครงการค้าสอนสัญจร
วันท่ี 24-31 ต.ค.55 จ้านวน 
60 คน 
- จัดอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมในโรงเรียนซ่งแย้ 
ทิพยา วันท่ี 18 ก.ค.55 
จ้านวน 300 คน 
(อุบลราชธานี) 
- จัดอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้นักเรียนคาทอลิก
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ 
สกลนคร 21-22 ก.ย.55 
จ้านวน 64 คน  
- จัดอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่นักเรียนคาทอลิก
ในโรงเรียนคาทอลิกสังฆ
มณฑลราชบุรีและบริเวณ
ใกล้เคียง วันท่ี 4-6 ก.ค.17-
19 ส.ค. 3-4 ต.ค. 12 ,22 26-
28 ต.ค.55  รวมจ้านวน 
1,650 คน (ราชบุร)ี 

 2.5   ส่งเสริม 
ค้าสอนด้านสังคม 

สืบสานวัฒนธรรม
ไทยและฉลอง
คริสต์มาส 
 

1 วัน 
 

- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี 
ยี่เป็งเมืองล้านนา วันท่ี 28 
พ.ย.55 (เชียงใหม่) 
- จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาส
ให้กับชุมชนเปโตรพิทักษ์  
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นโยบายตาม
แผนฯปี 2011 

แผนปฏิบัติ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ (KPI) 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

2.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
ปรับปรุง
หลักสูตร (4,6) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอนค้าสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกวัน
พฤหัสฯ 

 
 
 

3 วัน 

วันท่ี 15 ธ.ค.55 และร่วมร้อง
เพลงคริสตมาสในชุมชนวัด
นักบุญเปโตร (ศูนย์ NCC) 
- จัดฉลองคริสต์มาสใน
โครงการเพื่อสตรีท่ีบ้านศูนย์
ธารชีวิต วันท่ี 19 ธ.ค.55 
(จันทบุรี) 
- จัดร้องเพลงคริสต์มาสให้กับ
ผู้สูงอาย ุ150 คน ของชุมชน
บ้านบางใหญ่ จ.สุราษฎร์ธานี 
(สุราษฎร์ธาน)ี 
 
- จัดสอนค้าสอนให้กับผู้ถูกคุม
ขังคาทอลิก ในเรือนจ้า
สกลนคร     ทุกวันพฤหัสฯ 
เวลา 13.00 -14.30 น.(ท่าแร่) 
 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เชื่อให้กับชมรมผู้สูงอายุและ
นักเรียนบ้านสองคอน 6 ก.ค. 
5 ต.ค. 7 ธ.ค.55 จ้านวน 101 
คน 

3.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
 สื่อค าสอน 
(10) 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 9 
เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

3.1   สารค้าสอน
แผ่นแทรกอุดม
สาร 
 
 

-  มีสารค้าสอนแผ่น
แทรก   ได้รับการ
เผยแพร่ในอุดมสาร
รายสัปดาห์  
 

  1 เดือน 
 
 
 

 

ส้านักงานคณะกรรมการฯ 
จัดท้าและพิมพ์สารค้าสอน
แผ่นแทรกจ้านวน 10,000 
ฉบับ โอกาสวันครูค้าสอนไทย 
16 ธ.ค.55   

สารค้าสอนราชบุรี 
, ค้าสอนจันท์ 

- มีสมาชิกรับสาร 
ค้าสอนราชบุรี “ 
ปีแห่งความเชื่อ” 
- มีสมาชิกรับสาร 
ค้าสอนจันท์ 

ราย 2 
เดือน 

 

ศูนย์ฯ ราชบุรีจัดพิมพ์สารค้า
สอนราชบุรี จ้านวน 500 ฉบับ  
ศูนย์ฯ จันทบุรี จัดพิมพส์ารค้า
สอนจันท์ จ้านวน 500 ฉบับ  
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นโยบายตาม
แผนฯปี 2011 

แผนปฏิบัติ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ (KPI) 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

3.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
 สื่อค าสอน 
(10) 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 9 
เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

3.2 ผลิตวีดิทัศน์    
 

มีวีดีทัศน์เพิ่มขึ น 10 
เรื่องและซีดีเกมพระ
คัมภีร์ 1 แผ่น 
 

ก.ค.-ธ.ค.55 
 

- ผลิตวีดีทัศน์เรื่องประตูแห่ง
ความเชื่อ (ส้านักงานคณะ
กรรมการฯ) 
-  ผลิตวีดีทัศน์ส่งเสริมความ
เชื่อและความศรัทธาชุด 
“ความเชื่อของคาทอลิก ชุดที่ 
2” จ้านวน 6 เรื่อง คือ บาป
ก้าเนิด ศีลล้างบาป ศีลอภัย
บาป ศีลมหาสนิท ศีลก้าลัง 
และสิ่งคล้ายศีล (กรุงเทพฯ) 
- ผลิตวีดีทัศน์เพลงประกอบ
ท่าทางที่ใช้ในการสอนค้าสอน 
และซีดีเกมแฟนพันธุ์แท้
พระวรสารนักบุญมาระโก 
และวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
งานแสงธรรมไบเบิ ลคอน
เทสต์และวีดีทัศน์พิธีประสาท
ปริญญาบัตร (สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา) 

 3.3 ผลิตหนังสือ
และสื่อรปูภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหนังสือและสื่อ
รูปภาพที่ใช้ในการ
สอนค้าสอนมากขึ น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก.ค.-ธ.ค.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แปลบทภาพยนต์เกี่ยวกับ
ความเชื่อความยาวประมาณ  
10 นาที ลงเว็บไซด์ (จันทบุรี) 
ศูนย์คริสตศาสนธรรม
กรุงเทพฯ จัดท้าหนังสือ  
- บทภาวนาของคริสตชน 
6,000 เล่ม 
- กิจกรรมความเชื่อคาทอลิก 
(Faith Book) 100 เล่ม 
- ภาพระบายสี บทข้าพเจ้า
เชื่อ 100 เล่ม 
- ภาพระบายสีมาสวดสาย
ประค้ากันเถอะ 100 เล่ม 
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นโยบายตาม
แผนฯปี 2011 

แผนปฏิบัติ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ (KPI) 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

3.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
 สื่อค าสอน 
(10) 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 9 
เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

   - แผ่นพับสวดสายประค้า 
5000 แผ่น 
- หนังสือ พระวาจากับชีวิต 
(บทเทศน์ปี C 3เล่ม/ชุด) 500 
ชุด 
- นิทรรศการแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
และโลโก้ปีแห่งความเชื่อ 
ศู น ย์ ค ริ ส ต ศ า ส น ธ ร ร ม          
สุราษฎร์ธานี 
- จัดท้าบัตรค้าพระคัมภีร์จาก
หนงัสือบุตรสิรา และหนังสือ
สุภาษิต 

- จัดท้าสื่อกิจกรรมและเกมส์
เกี่ยวกับนักบุญที่เด่นๆส้าหรับ
เด็ก 

- จัดท้าบทเรียนพระคัมภีร์
เพื่องานอภิบาล 

 3.4 เวบไซต์
เผยแพร่งานค้า
สอน 

 

มีบทความค้าสอน
และบทเทศน์ค้า
สอนวันอาทิตย์ฯลฯ 
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เวปไซต์มากขึ น 

 

ก.ค.-ธ.ค.55 
 

- แปลบทเทศน์ค้าสอนวัน
อาทิตย์เพื่อใช้ในการอบรมค้า
สอนวันอาทิตย์ส้าหรับคริสต
ชนฯ (ส้านักงานคณะ
กรรมการฯ) 
- จัดท้าบทความค้าสอน ฯลฯ 
บนเวปไซต์  
 http://kamsonbkk.com  
(กรุงเทพฯ) 
www.kamsondeedee.com 
(ราชบุรี) 
www.kamsonchan.org 
(จันทบุรี) 
http://www.nrcatechesis.org/ 
(นครราชสีมา) 

http://kamsonbkk.com/
http://www.kamsondeedee.com/
http://www.kamsonchan.org/
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นโยบายตาม
แผนฯปี 2011 

แผนปฏิบัติ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ (KPI) 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

3.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
 สื่อค าสอน 
(10) 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 9 
เทคโนโลยีและ
การสื่อสาร 

   http://udondiocese.cbct.net/cc/  
(อุดรธานี) 
www.kamsonubon.com (อุบล) 
http://www.saengthem.ac.th 
(วิทยาลัยแสงธรรม)  
www.thaicatechesis.com  
คณะกรรมการฯ  -  ศูนย์
อบรมคริสตศาสนธรรม
ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) 
http://www.cmdiocese.org(
ส้านักมิสซังเชียงใหม)่/ 
facebook ของศูนย์ค้าสอน
เชียงใหม่ 

 3.5 จัดวิทยุชุมชน   
  

ก.ค.-ธ.ค.55 
 
 
 
  
 

- ศูนย์ฯ ราชบุรีร่วมจัด
รายการวิทยุ กับสื่อมวลชน
คาทอลิก ทุกวันอังคาร “Club 
love” เวลา 10.00-11.00 น. 
วันพุธ “สารพันความรูค้าทอ 
ลิก” เวลา 10.00-11.00 น. วัน
พฤหัส “Special time for you” 
เวลา 10.00-11.00 น. 
- ศูนย์ฯ จันทบุรี จัดวิทยุ
ชุมชน ทุกวันอังคาร เวลา 
10.00 – 11.00 น.ในรายการ 
“สนทนาคาทอลิก) คลื่น 
96.75  ที่ร.ร.ดาราสมุทร
บริหารธุรกิจ) 
- ศูนย์ฯ ท่าแร่-หนองแสงจัด
รายการวิทยุ “ค้าสอนน่ารู้” 
ทางสถานีวิทยุมิสซังท่าแร่-
หนองแสง FM 104.5 MHz ทุก  

http://udondiocese.cbct.net/cc/
http://www.ramsonubon.com/
http://www.saengthem.ac.th/
http://www.thaicatechesis.com/
http://www.cmdiocese.org(สำนักมิสซังเชียงใหม่)/
http://www.cmdiocese.org(สำนักมิสซังเชียงใหม่)/
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นโยบายตาม
แผนฯปี 2011 

แผนปฏิบัติ ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ (KPI) 

ระยะเวลา ผลการด าเนินการ 

    วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 
15.00 – 16.00 น. 
- สังฆมณฑลเชียงใหม่จัดท้า
รายการวิทยุ “คลื่นภาษาใจ” 
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 
06.00-06.30 น.สถานี
วิทยุกระจายเสียงทหาร
อากาศ เชียงใหม่ AM.1323 
kHz และ FM.102.50 MHz 
และทุกวันอาทิตย์ เวลา 
18.30 -19.00 น. ณ ห้องส่ง
สัญญาณเสียง สวท.เชียงใหม่ 
AM.711 kHz 

4.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
ฟื้นฟูชีวิตอาศัย
พระวาจา (9) 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 1
เสริมสร้างศิษย์
และพัฒนา
ความเชื่อโดย
พระวาจา ศีล
ศักดิ์สิทธิ์และ
การอธิษฐาน
ภาวนา 

4.1  โครงการพระ
คัมภีร์ไปรษณีย์ 
 
 
 
 
 
 

มีผู้ศึกษาบทเรียน
พระคัมภีร์จากที่
ต่างๆ  
 
 
 
 
  
 
 

ก.ค.-ธ.ค.55 
 
 
 

 
 
 
 

- จัดให้มีบทเรียนพระคัมภีร์
ไปรษณีย์ และมีผู้สมัครเรียน
จากที่ต่างๆ ดังนี  
กรุงเทพฯ มีสมาชิกใหม่ 80 
คน สมาชิกเก่า 1,483 คน   
ราชบุรี พระคัมภีร์ไปรษณีย์ 
1,217 คน ค้าสอนไปรษณีย์ 
170 คน  
 

4.2 ศึกษา
บทเรียนหลัก
ความเชื่อคาทอลิก 
(ปีแห่งความเชื่อ)  
 

มีผู้ร่วมโครงการ
อ่านหนังสือแล้ว
ทดสอบค้าถาม 

ก.ค.-ธ.ค.55 
 

- จัดให้ศึกษาหนังสือหลัก
ความเชื่อแล้วทดสอบกับทาง
แผนกคริสตศาสนธรรม 
(กรุงเทพฯ) จ้านวน 3,076 

คน  
 4.3 สัปดาห์ 

พระคัมภีร์ 
 

มีนักเรียนคาทอลิก
สนใจอ่านพระวาจา
มากขึ น 
 

ก.ค.-7 ธ.ค.
55  

 

- แต่ละสังฆมณฑลรณรงค์จัด
สัปดาห์พระคัมภีร์  
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4.ทิศทางฯ 
ค.ศ.2000 
ฟื้นฟูชีวิตอาศัย
พระวาจา (9) 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 1
เสริมสร้างศิษย์
และพัฒนา
ความเชื่อโดย
พระวาจา ศีล
ศักดิ์สิทธิ์และ
การอธิษฐาน
ภาวนา 

   - แผนกพระคัมภีร์และศูนย์ 
คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑล
เชียงใหม่ จัดงาน Bible 
Contest ครั งที่ 1 วันที่ 9 ก.ย.
55 มีผู้ร่วมงาน 500 คน  
- จัดสัปดาห์พระคัมภีร์ให้
โรงเรียนในสังฆมณฑล วันท่ี    
13-14 พ.ย.55 ณ ร.ร.เทพ
มิตร 6-7 พ.ย.55 ร.ร.วันทา
มารีอา ปรานบุรี (สุราษฎร์
ธาน)ี 
- สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
จัดโครงการ Saeangtham 
Bible Contest ครั งที่ 2 เมื่อ
วันท่ี 7 ธ.ค.55 มีผู้มาร่วมงาน 
420 คน โดยศึกษาพระวรสาร
นักบุญมาระโก  
 

5. ประสาน
ร่วมมือ 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 2 สร้าง
และพัฒนา
ชุมชนวัด 

 5.1 โครงการวิถี
ชุมชนวัด  
 
 
 
 
 
 
  

- พระสงฆ์ นักบวช 
ฆราวาส และ
นักศึกษาเข้าใจวิถี
ชุมชนวัดและ
ร่วมมือกันใน
การศึกษาวิธีการ
และน้าสู่ภาคปฏิบตัิ 
 
 
 
 
 

ก.ค.-ธ.ค.55  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
ระดับชาติ   
- ส่งนักศึกษา 36 คน ไปร่วม
กลุ่มวิถีชุมชนวัด กับวัด
นักบุญเปโตร ทุกวันพฤหัสฯ 
เวลา 18.00-19.00 น.  
- ร่วมเป็นทีมอบรมหลักสูตร 
“Pastoral Theological 
Course on SCCs วันท่ี 2 
พ.ย.-2 ธ.ค.55  
- ร่วมเป็นผู้น้าครใูนการเขียน
แผนการสอน”ชุดชีวิตคริสตัง
กับ “วิถีชุมชนวัด” 13 พ.ย.55 
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5. ประสาน
ร่วมมือ 
แผนงาน
อภิบาล ค.ศ.
2010-2015 
บทท่ี 2 สร้าง
และพัฒนา
ชุมชนวัด 

   - ร่วมประชุมและแบ่งปันวิถี
ชุมชนวัดให้กับผู้มาดูงานวิถี
ชุมชนวัดที่วัดนักบุญเปโตร 
วันท่ี 20 ส.ค.55  
- จัดอบรมวิถีชุมชนวัดให้นศ.
สาขาปรัชญา ปี 1 วันท่ี 8-10 
ต.ค.55 
 
ศูนย์คริสตศาสนธรรม 
สุราษฎร์ธานี  
- ร่วมแบ่งปันพระวาจาในวิถี
ชุมชนวัด ทุกสัปดาห์ในชุมชน 
คริสตชนวัดอัครเทวดามีคา
เอล สุราษฎร์ธานี   
- เยี่ยมกลุ่มคริสตชนวัดแม่
พระองค์อุปถัมภ์ พนม  
 2-3,9-13 ก.ค.55 
- เยี่ยมกลุ่มคริสตชนปากจ่ัน
และล้าเลียง จ.ระนอง วันท่ี 
16 ส.ค และ 8-9 ก.ย.55 
- จัดฟื้นฟูจิตใจคริสตชนก่อน
เสกอาสนวิหารราฟาแอลหลัง
ใหม่ ตั งแต่เดือนก.ค.-ก.ย.55 

 
ปัญหา และข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
1.  ศนูย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  
  -   เสนอให้ใช้หลักสูตรวิถีชุมชนวัดในโรงเรียนบูรณาการเข้ากับหลักสูตรชุดชีวิตคริสตัง เพื่อ       

 เป็นการให้การอบรมอย่างต่อเนื่องจากเด็ก   เยาวชนและผู้ใหญ่ในแนวทางเดียวกันทั่ว 
 ประเทศไทย 

 -   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเยาวชนมาเรียนในสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และภาคฤดูร้อน 
 -   ร่วมมือกันทุกฝ่ายในโครงการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ น 


