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แผนงาน แผนกคริสตศาสนธรรม ค.ศ. 2013 
วิสัยทัศน์ :    ศิษย์พระเยซูคริสต์  ประจักษ์พยานด้วยชีวิต  เพื่อเสริมสร้างชุมชน    
                     แห่งความเชื่อ 

พันธกิจ :  ศาสนบริกรคริสตศาสนธรรมมุ่งมั่นที่จะ 

 เป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์   มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูด้วยการภาวนา    
พระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์  และความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน   

 พัฒนาการอบรมความเชื่ออย่างต่อเนื่องในทุกระดับและทุกวัย   

 ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยประจักษ์พยานชีวิต  โดยการรักและ
รับใช้  

 สร้างเสริมสถาบันครอบครัว  และวิถีชุมชนวัด  ให้เข้มแขง็ในความเชื่อใน
ทุกมิติชีวิต   

 เสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเสริมสร้างความเป็นหน่ึงเดียวและสันติสุข

 
นโยบายฯ 

 
แผนปฏิบัติ   ตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ (KPI) ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ทิศทางฯ ค.ศ.2000 
     การสรา้งบุคลากรค้าสอน      
     ระดับชุมชนและสถาบัน 
 (7,11,12) 
แผนงานอภิบาล ค.ศ.2010-2015
บทที่ 3 สร้างและพัฒนาผู้อภิบาล
และผู้งานอภิบาล 

1.1   สรรหา  ให้ทุนการศึกษา  รับการอบรม 
 1.1.1 ศูนย์ซีซี  ภาคฤดูร้อน 
 
 1.1.2 วิทยาลัยแสงธรรม 
          - นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
          - ฝึกปฏิบัตกิารสอนคริสตศาสนธรรม 
 
   
 
           - ฝึกสอนคริสตศาสนธรรม 4 เดือน 
 
1.2  การประชุมคณะกรรมการ 
 

 
- ส้าเร็จการศึกษา 40 คน / ปี 
- เรียน 3 ชั น 150 คน/ปี 
 
- นักศึกษาชั นปี 1-4 จ้านวน 100 คน 
- นักศึกษาชั นปี 1 (สาขาปรัชญาและ  
ศาสนา และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
จ้านวน 50-60 คน  
 
- นักศึกษาชั นปี 4 จ้านวน 25  คน 
 
- สมาชิกมาประชุมครบทุกศูนย์ 
   

 
18  มี.ค.- 25 เม.ย 13 

 
    

ตลอดปี 2013 
14-18 ต.ค.13 

 
 
 

ต.ค. 13– มี.ค. 14 
  

ม.ค.,ก.ค.13 
  

 
ซ.สุวรรณี พันธ์วิไล 
 
 
คุณพ่อวัชศิลป์   
ครูทัศนีย์  ครูสุดหทัย 
 
 
 
ครูทัศนีย์  ครูสุดหทัย 
 
คุณพ่อเปรมปรี   ครูทัศนีย ์
ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ / ผู้แทนนักบวช 
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นโยบาย 
 

แนวปฏิบัติ KPI  ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 1.3  สรรหาบุคลากร (ป.โท) 
 
 
 
1.4 อบรมหลักสูตรระยะสั น 
(จัดอบรมครูค้าสอนในปีแห่งความเชื่อ) 
 
 
1.5 ศูนย์คริสตศาสนธรรมนครสวรรค์ 
 
1.6 จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สี่มิสซังอีสาน  
 
1.7 จัดสัมมนาบุคลากร 10 สังฆมณฑล 
 
 
1.8 ร่วมชุมนุมครูค้าสอนในปีแห่งความเชื่อ  
      (กรุงโรม) 
 
1.9 ฉลองวันครูค้าสอนไทย และฉลอง  
      สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
    (โดยจัดภาวนาเพื่อครูค้าสอน และ 
      จัดกิจกรรมวันครูค้าสอน) 

-  4 คน / ปี  
 (ซ.อุไรวรรณ,ซ.อา้พร ,ซ. ปารชิาต ิ  
ซ.เพชรรัตน์) 
 
-บุคลากรครูค้าสอน /คริสตชนได้เพิ่มพูน
ความรู้ด้านคริสตศาสนธรรม พัฒนา
ความเชื่อ ความศรัทธา ฯลฯ 
 
-  มีส้านักงาน  มีเจ้าหน้าที่ประจ้า 1-2 คน 
 
 - เจ้าหน้าที่ 20 คน ร่วมสัมมนา  
    ปีละ 1 ครั ง 
-เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมแต่
ละสงัฆมณฑลเข้าร่วมประมาณ 45 คน 
 
- ครูค้าสอน 10 สังฆมณฑล  
 ประมาณ 35  คนเข้าร่วมฯ 
 
-ครูค้าสอนแต่ละสังฆมณฑลร่วมฉลอง
วันครูค้าสอนไทย  
-นักศึกษาจ้านวน 90 คน  
 

ตลอดปี 2013  
 
 
 

ตลอดทั งปี 
 
 
 

พ.ค.13 
 

       ก.พ. 2013 
 

30 ม.ค.-2 ก.พ.13  
 
 

23 ก.ย.- 2 ต.ค.13 
 
 

       14 ธ.ค.13 
(16 ธ.ค.ของทุกปี) 

 
 

ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 
 สังฆมณฑล / นักบวช  
 
 
สังฆมณฑล / นักบวช 
ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 
 
 
คุณพ่อศิริชาญ  
 
คุณพ่อเปรมปรี/คณะกรรมการฯ 
สี่มิสซังอีสาน 
คุณพ่อเปรมปรี/ครูทัศนีย์ /คุณเอมอร 
ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 
 
ฯพณฯวีระ/คุณพ่อเปรมปรี   
คณะกรรมการฯ/ผู้อ้านวยการศูนย์ 
  
ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
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นโยบาย 
 

แนวปฏิบัติ 
 

KPI  ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 1.10 จัดพิมพ์โปสเตอร์รณรงค์ 
         วันครูคา้สอนไทย  
 
 
1.11 จัดตั ง “ชมรมครูค้าสอน”   
 

- วัดและโรงเรียน  1500 แห่ง  
 
 
 
-   เริ่มจัดตั งอยา่งน้อย 1-2 สังฆมณฑล      
   เริ่มได้ทุกสังฆมณฑล 
-  ส้ารวจครูค้าสอน 
 

15 ธ.ค. 13 
 

ส้านักงานคณะกรรมการฯ 
ฯพณฯวีระ     คพ.เปรมปร ี
คุณเอมอร   ครูประภา 
 
แต่ละสังฆมณฑล 

2.ทิศทางฯ ค.ศ.2000 
 ปรับปรุงหลักสูตร (4,6) 
 

2.1 ปรับปรุงและจัดพิมพ์หนังสือค้าสอน 
 ชุดชีวิตคริสตังในระบบโรงเรียนทุกชั น 
       ให้พอเพียงและรณรงค์ให้ใช้หนังสือค้า

สอนชุดชีวิตคริสตัง 
2.2  หลักสูตรจริยศึกษาในโรงเรียน 
  
 
2.3 ปรับปรุงหนังสือค้าสอนพระศาสนจักร

คาทอลิก (CCC) 
 
2.4 ส่งเสริมขั นตอนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็น 
 คริสตชน (RCIA)  
 
2.5 ค้าสอนครอบครัว 

 จัดท้าหลักสูตรและแผนการสอนวิถี
ชุมชนวัดในโรงเรียนบูรณาการเข้ากับ
หลักสูตรชุดชีวิตคริสตัง  
 
จัดท้าหลักสูตรจริยศึกษา ชั น ป.1-ม.6 
  
 
จัดแปลหนังสือค้าสอนพระศาสนจักร
คาทอลิก (จัดแปลใหม่) 
 
-  จัดสัมมนาฯ มีผู้ร่วมสัมมนา 
    อยา่งน้อย 30 คน 
 
-  จัดพิมพ์ 1,000 เล่ม 

เม.ย. 13 
 
 
  

 ตลอดปี 2013 
 
 

1-2 ปี 
  
 

ก.ค.13 
        
 

ก.ค.13 

แผนกวิถีชุมชนวัดกรุงเทพฯ และ
คณะกรรมการฯ (คุณพ่อเชษฐา ,     
ครูทัศนีย์ ,ครูกมลา, ซ.สุวรรณี) 
 
ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯและ
สภาการศึกษาคาทอลิกฯ 
 
ฯพณฯวีระ/คพ.ทัศไนย ์
 
 
ฯพณฯ วีระ   ครูทัศนีย ์
 
 
ฯพณฯ วีระ 
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นโยบาย 
 

แนวปฏิบัติ 
 

KPI  ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 2.6 ค้าสอนผู้ใหญ่ 
 

2.7 ค้าสอนเยาวชน 
 
 
 
 
 
2.8  ส่งเสริมค้าสอนด้านสังคม 

-จัดหลักสูตรการสอนค้าสอนผู้ใหญ่ 
   ในแต่ละวัด 
-  จัดพิมพ์หนังสือค้าสอนเยาวชน    
     (YOUCAT) เล่ม  3 
- รณรงค์ให้จัดท้าหลักสูตรค้าสอน
เยาวชนโดยใช้หนังสือค้าสอนเยาวชน 
(YOUCAT) 
 
- จัดพิมพ์เผยแพร่ประมวลค้าสอนด้าน
สังคม (บางส่วน) 

ตลอดปี 
 

ก.ค.13 
 

ตลอดปี 
 
 
 
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรม/เจ้าอาวาสวัด 
 
ส้านักงานคณะกรรมการฯ/คณะ
เซนต์ปอลฯ  
ศูนย์คริสตศาสนธรรมแต่ละสังฆ
มณฑล 
 
 
คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ 

3.ทิศทางฯ ค.ศ.2000 
 ส่ือค าสอน (10) 
แผนงานอภิบาล ค.ศ.2010-2015 
บทที่ 9 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

3.1   สารค้าสอนแผ่นแทรกอุดมสาร 
         สารคา้สอนราชบุร ี,    คา้สอนจันท์ 
 
3.2  ผลิตวีดิทัศน์  อย่างน้อย 5-10 เรือ่ง  
 
 
3.3  ผลิตหนังสือ สื่ออุปกรณ์เพื่อการสอนค้า

สอน 
        -จัดพิมพ์ คู่มือแนะแนวการสอนค้าสอน

ในประเทศไทย  1000  เล่ม 
 

-  สารคา้สอน  (จ้านวนสมาชิก) 
 
 

- วีดีทัศน์สู่ปศีักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ   
 

 
- หนังสือ เกมพระคัมภีร์ รูปภาพในการ
สอนค้าสอนเพิ่มมากขึ น 

 

 

 

 

พ.ค., 16 ธ.ค.13 
ราย 2 เดือน 

  
ม.ค.-ก.พ.13 

 
 

ตลอดปี 
 
 
 

 

ส้านักงานคณะกรรมการฯ 
ศูนย์ราชบุรี,  จันทบุรี 
 
ส้านักงานคณะกรรมการฯ/ 
ศูนย์คริสตศาสนธรรม 
 
ส้านักงานคณะกรรมการฯ/ 
ศูนย์คริสตศาสนธรรม 
 
 
 

 

tel:1000
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นโยบายตามทิศทางฯ แนวปฏิบัติ 
 

KPI  ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 3.4  รณรงค์แต่ละศูนย์จัดตั งศูนย์หนังสือสื่อ
การสอนค้าสอน 
 

 ตลอดปี แต่ละศูนย์คริสตศาสนธรรม 
 

 3.5 เวบไซต์เผยแพร่งานค้าสอน  
 (จัดแปลบทเทศน์ค้าสอนวันอาทิตย์ 
บทความค้าสอน การภาวนา สื่อการสอน
หลักสูตรค้าสอน-จริยศึกษา พระคัมภีร์
ประชาสัมพันธ์ 

-  ผู้เข้าชม  (จ้านวนแต่ละสัปดาห์)   
 http://ccbkk.catholic.or.th (กรุงเทพฯ) 
www.kamsondeedee.com (ราชบุรี) 
www.kamsonchan.org (จันทบุร)ี 
http://www.nrcatechesis.org/ (นครราชสีมา) 
http://udondiocese.cbct.net/cc/  (อุดรธานี) 
www.kamsonubon.com (อุบล) 
http://www.saengthem.ac.th  (วิทยาลัยแสงธรรม)  
คณะกรรมการ  -  ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
ระดับชาติ (ศูนย์ซีซี) 
www.thaicatechesis.com 
http://www.cmdiocese.org / 
facebook ของศูนยค์้าสอนเชียงใหม ่

เคลื่อนไหวข้อมูล 
ตลอดปี 

 

ศูนย์กรุงเทพฯ (คุณสมบัต)ิ 
ศูนย์ราชบุร ี  (คุณภูวดล) 
ศูนย์จันทบุรี  (คุณรังสรรค์) 
ศูนย์นครราชสีมา  (คณุบัวไข) 
ศูนย์อุดร  (คพ.เฟอร์มิน) 
ศูนย์อุบลราชธานี (ซ.พิทักษ์ไพร) 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  
(คุณสุดหทัย นิยมธรรม) 
ส้านักงานคณะกรรมการฯ 
 (คุณเอมอร ทองอดิศัย) 
ส้านักมิสซังเชียงใหม่/ 
ศูนย์ค้าสอนเชียงใหม่ 

4.ทิศทางฯ ค.ศ.2000 
ฟื้นฟูชีวิตอาศัยพระวาจา (9) 
แผนงานอภิบาล ค.ศ.2010-2015 
บทที่ 1เสริมสร้างศิษย์และพัฒนา
ความเชื่อโดยพระวาจา ศีล
ศักดิ์สิทธ์ิและการอธิษฐาน
ภาวนา 

4.1   โครงการค่ายพระคัมภีร ์2013 
 
 
4.2   คา่ยค้าสอน ภาคฤดูร้อน 
 
 

-  มีเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการ 60-100 
 คน 
 
- มีเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการ    6000 
คน 
 

 ต.ค.13 
 
 

มี.ค.-เม.ย 13 
 
 

 

ศูนย์กรุงเทพฯ ร่วมกับฝ่าย
การศึกษาและแผนกพระคัมภีร์ 
ศูนย์กรุงเทพฯ 
แต่ละศูนย์คริสตศาสนธรรม 
 
 

http://ccbkk.catholic.or.th/
http://www.kamsondeedee.com/
http://www.kamsonchan.org/
http://udondiocese.cbct.net/cc/
http://www.ramsonubon.com/
http://www.saengthem.ac.th/
http://www.thaicatechesis.com/


6 

 

นโยบายตามทิศทางฯ แนวปฏิบัติ 
 

KPI  ตัวบ่งชี ้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 4.3    โครงการรักพระคัมภีร ์      
 

- มีเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการ 2000 คน 
 

พ.ค.-ธ.ค.13 
 

แต่ละศูนย์คริสตศาสนธรรม 
 

 4.4 โครงการพระคัมภีร์ไปรษณีย์ 
 

4.5 สัปดาห์พระคัมภีร์ 
 
 
 
 

4.6   Saeangtham Bible Contest ครั งที่ 3  
 

-  มีสมาชิก 5000 คน 
 
-  ทุกศูนย์ฯ จัดสัปดาห์พระคัมภีร์ 
 มีครู นักเรียน 10,000 คน ร่วมงาน 
 
 
 
- เด็กนักเรียนในโรงเรียน 300 คน 

ตลอดปี 2013 
 
 

  ธ.ค.13 
 
 
 

ธ.ค.13 

แผนกพระคัมภีร์และทุกศูนย์ 
ค ริสตศาสนธรรม  
 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา/
แผนกพระคัมภีร์กรุงเทพฯ 
 คพ.วัชศิลป์ คพ.ทัศนุ  
 
ครูทัศนีย์ ครูสุดหทัย 

5. ประสานร่วมมือ 
แผนงานอภิบาล ค.ศ.2010-2015 
บทที่ 2 สร้างและพัฒนาชุมชน
วัด 

5.1 โครงการอบรมวิถีชุมชนวัด 
  

 - จัดคอร์สการอบรมและสร้างผู้น้า
ฆราวาส  ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม
ระดับชาต ิ

 ตลอดปี 2013 ผู้อ้านวยการศูนย์ฯและผู้จัดการ
แผนกวิถีชุมชนวัดกรุงเทพฯ  
(ซ.สุวรรณี และคพ.เชษฐา) 

 
บาทหลวงเปรมปรี วาปีโส 

มกราคม  2013 
 


