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ปฏิบัติการการเขียนคําแถลงภารกิจสวนตัว 
( Mission Statement Writing Workshop ) 

คํานํา 
 แบบฝกหัดตอไปนี้จะเปนเครื่องมือนําคุณสูขบวนการการเขียนคําแถลงภารกิจสวนตัว   พึง

ระลึกเสมอวา  การเขียนคําแถลงภารกิจสวนตัวนี้เปนส่ิงสําคัญในการกําหนดทิศทางและรูปแบบชีวิต

ของคุณ     เปนหัวใจของการยอมรับความเปนผูรับใชซึ่งพระผูสรางประทานแกเราดวยความวางใจ 

แบบฝกหัดท่ี 1 
 ใหคุณวาดจินตนาการงานฉลองวันคลายวันเกิดครบรอบ  80 ปหรือการแตงงานครบรอบ  

50 ป   พยายามคิดถึงภาพงานฉลองที่สุดวิเศษซึ่งเพ่ือนๆ หรือ  คนที่คุณรักและผูที่เกี่ยวของกับคุณ

ในทุกๆ ดานเขามาชื่นชมยินดีกับคุณ   และพยายามสรางรายละเอียดใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 ลองนึกภาพบุคคลมากมายที่แทนตัวคุณในบทบาทตางๆ ซึ่งคุณไดกระทําสําเร็จตามความ

ปรารถนาดวยศักยภาพทั้งหมดของคุณ   ซึ่งอาจจะอยูในบทบาทของผูปกครอง คุณครู ผูจัดการหรือ

ผูรับใชชุมชน เปนตน    และบุคคลเหลานี้ก็ไดนําของขวัญมามอบใหคุณทีละคน 

 และใหคุณคิดวาบุคคลซึ่งแทนตัวคุณในบทบาทตางๆ  นั้น จะกลาวอะไรแกคุณ  และอะไร

คือรูปแบบบุคลิกของคุณซึ่งนาจะเปนที่ประทับใจแกบุคคลอ่ืน  อะไรคือเร่ืองเดนซึ่งเขาควรกลาวถึง 

จากนั้นมองดูบุคคลตางๆ ในที่นั้นอยางพินิจพิเคราะห   แลวบอกถึงความแตกตางที่สําคัญซึ่งคุณได

กระทําใหแกชีวิตเขา 

 ขณะทีคุ่ณไตรตรอง   ขอใหพยายามเขียนบทบาทของคุณและคําชื่นชมซึ่งคุณปรารถนาจะ

พูดเกี่ยวกับตัวคุณเองในโอกาสนี ้

 คุณรูสึกอยางไรเม่ือคุณพิจารณาดูวิสัยทัศนของชีวิตที่ควรจะเปนไป   คุณสามารถรับเอา

สวนใดของวิสัยทัศน   และทําใหเปนจริงได 

แบบฝกหัดท่ี  2 
 ใชเวลานอกหองปฏิบัติการเพ่ือไตรตรองปญหาตอไปนี ้

คุณรูสึกวาจุดเดนของคุณคืออะไร 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

จุดเดนของฉันที่ทําใหคนที่รูจักฉันตองสังเกตเห็นในตัวฉันไดคืออะไร 

________________________________________________________________________________
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ฉันมีความยินดีมากเม่ือกระทําส่ิงใด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

รูปแบบบุคลิกใดในบุคคลอ่ืนที่ฉันชื่นชมมากที่สุด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ใครคือบุคคลที่มีผลกระทบในทางดีตอชีวิตของฉันมากที่สุด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ทําไมบุคคลในขอตนจึงมีผลกระทบที่สําคัญเชนนั้น 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ชั่วขณะใดในชีวิตคือชวงเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ทําไมจึงมีความสุขในชวงเวลานั้นๆ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ถาฉันมีเวลาและทุนรอนไมจํากัดฉันจะเลือกทําส่ิงใด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

เม่ือฉันฝนกลางวันฉันเห็นตัวเองกําลังทําส่ิงใด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ส่ิงที่มีความสําคัญตอฉันที่สุดคือส่ิงใด  ( จงบอกมา 3-4 อยาง ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

เม่ือฉันพิจารณาดูชีวิตสวนตัวของฉัน มีกิจกรรมใดบางที่มีคามากที่สุด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ฉันควรทําส่ิงใดใหดีที่สุดเพ่ือส่ิงนั้นจะมีคาตอคนอ่ืน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ความชํานาญสวนตัวของฉันซึ่งไมมีใครรูคืออะไร 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

แมวาฉันจะสามารถขจัดความคิดหลายอยางในหลายคร้ังโดยไมตองใชเหตุผลมากมายนัก  แตก็ยัง

มีอีกหลายส่ิงที่ฉันคิดวาฉันควรจะทําจริงๆ   ส่ิงนั้นคืออะไร 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือความสามารถและความจําเปนทางกายของฉัน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ฉันพอใจในความสมบูรณทางกายเพียงใด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือคุณภาพชีวิตฝายกายที่ฉันตองการใหดียิ่งข้ึน  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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มีหลักการอะไรบางที่จะชวยสรางคุณภาพชีวิตฝายกายที่ฉันตองการ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือความสามารถและความจําเปนทางสังคมของฉัน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ฉันพอใจในความสําเร็จทางสังคมเพียงใด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือคุณภาพชีวิตทางสังคมที่ฉันตองการใหพัฒนามากข้ึนกวานี ้

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

มีหลักการอะไรบางที่จะชวยสรางคุณภาพชีวิตทางสังคมที่ฉันตองการ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือความสามารถและความจําเปนทางสติปญญาของฉัน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ฉันพอใจในความครบพรอมทางสติปญญาเพียงใด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือคณุภาพทางสติปญญาที่ฉันตองการใหมีมากข้ึน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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มีหลักการอะไรบางที่จะชวยสรางคุณภาพทางสติปญญาที่ฉันตองการ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือความสามารถและความจําเปนทางจิตใจของฉัน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ฉันพอใจในความสุขทางจิตใจเพียงใด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือคุณภาพชีวิตฝายจิตใจที่ฉันตองการใหมีนอกเหนือจากที่มีอยูแลว 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

มีหลักการอะไรบางที่จะชวยสรางคุณภาพชีวิตฝายจิตใจที่ฉันตองการ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือบทบาทสําคัญในชีวิตของฉัน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือจุดหมายที่สําคัญที่สุดในแตละชวงชีวิตที่ฉันปรารถนาสําหรับแตละบทบาท 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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อะไรคือผลที่ถูกใจซึ่งฉันไดรับในปจจุบันนี ้

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

กรอบความคิดใดที่ทําใหเกิดผลเชนนั้น 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือผลที่ไมนาพอใจซึ่งฉันไดรับในปจจุบันนี ้

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

กรอบความคิดใดที่ทําใหเกิดผลเชนนั้น 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

กรอบความคิดใดจะชวยใหเกิดผลที่ดีกวา 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือส่ิงที่ฉันปรารถนาจะเปนและทําในชีวิตของฉัน 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

อะไรคือหลักการที่สําคัญซึ่งฉันยึดเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจในการเปนอยูหรือกระทําส่ิงตาง  ๆ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

  คําตอบทั้งหมดที่คุณทําผานมาจะเปนขอมูลที่มีคา  สําหรับคําแถลงภารกิจสวนตัวของคุณ 
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แบบฝกหัดท่ี 3 
  จงทําแบบฝกหัดตอไปนี้ภายในเวลาที่กําหนด 

1. ใชเวลา  1 นาที เพ่ือตอบคําถามตอไปนี ้

 ถาฉันมีเวลาและทุนรอนไมจํากัด  ฉันจะทําอะไร 

 จงอยากลัวที่จะฝน   อยาคิดถึงความเปนไปได  ขอใหเขียนทุกอยางที่มีในใจคุณ 

2. ใชเวลา  1  นาที  เพ่ือเขียนคุณคาของคุณ  ขอความขางลางนี้เปนเพียงตัวอยางใหคุณ 

 ความสงบของจิตใจ 

 ความปลอดภัย 

 ความม่ังคั่ง 

 สุขภาพที่ด ี

 ความสนิทสัมพันธกับ… 

 ความเปนที่ยอมรับหรือชื่อเสียง 

 เวลาวาง 

 ความสุข 

 ความสมปรารถนาทางจิตใจ 

 มิตรภาพ 

 ครอบครัว 

 การสละเวลา   ความรู หรือ เงินแก… 

 การทองเที่ยว 

 ความมุงม่ันสูความสําเร็จ 

3. ใชเวลา 1 นาที ทบทวนรายการคุณคาตางๆ และเลือกรายการที่คุณประทับใจมากที่สุด 5  อันดับ 

4. ใชเวลา  2-3  นาที  เปรียบเทียบคุณคา  5  อันดับ  กับความฝนอันมากมายของคุณ    และคุณ

อาจจะพบวา การดําเนินชีวิตโดยจิตใตสํานึกของคุณไมสอดคลองกับคุณคาของคุณ   เชน คุณ

อาจจะฝนวาเปน Indiana  Jones  แตในความจริงแลวคุณรังเกียจชีวิตนอกบานที่เต็มไปดวยความ

ยากลําบาก  ถาคุณไมเปดความฝนของคุณออก  และพิจารณาดูอยางชัดแจงแลว    คุณอาจจะตอง

ดําเนินชีวิตตามภาพลวงตาและความรูสึกตามจิตใตสํานึก  ซึ่งไมใชส่ิงที่คุณเลือกเปนอันดับหนึ่งก็ได   

ใหคุณเปรียบเทียบคุณคากับความฝนของคุณจนคุณรูสึกวา  ความฝนหลากหลายนั้นสะทอนใหเห็น

ถึงคุณคาตางๆ ของคุณ 

5. ใชเวลา  1  นาที  ดูรายการคุณคาตางๆ  ของคุณ ซึ่งสัมพันธกับความปรารถนาพ้ืนฐาน  4  

ประการของมนุษย  คุณคาเหลานั้นแสดงถึงความสามารถและความจําเปนทางกาย   ทางสังคม  



 

 

 

44

ทางจิตใจ   และทางสติปญญาหรือไม   ขอใหสํารวจรายการคุณคาของคุณจนคุณรูสึกวา  คุณคา

สอดคลองกับความสามารถและความจําเปนดังกลาว 

6. ใชเวลา  1  นาที  ตอบคําถามตอไปนี ้

 มีหลักการใดบางที่จะทําใหเกิดคุณคาที่ฉันจัดไวในอันดับทาย 

แบบฝกหัดท่ี  4 
  ถาคุณเก็บวารสารไวสัก  1 ฉบับ  โปรดทบทวนดูวาอะไรคือส่ิงที่พิเศษที่ทําใหคุณเก็บมันไว 

คนหาจุดเดนที่คุณสนใจ ( mountain top insights )  และคนหารูปแบบที่ซ้ําๆ  ซึ่งอาจจะไมเดนชัด

ในเวลาส้ัน ๆ   พยายามจําแนกคุณคาตางๆ   และความมุงหมาย   พรอมทั้งเขียนไวดวย 

แบบฝกหัดท่ี  5 
  จงใชแบบจําลองเพ่ือการวิเคราะหสนามแรงของลีวิน ( Lewin ‘ s Force Field Analysis 

Model )  เพ่ือแสดงวาเปาหมายของคุณอยูที่ไหน  และปจจุบันคุณอยู ณ จุดใด    และปจจัยที่ชวย

หรือขัดขวางความพยายามเปล่ียนแปลงของคุณคืออะไร 

แรงผลักดัน : 

พิจารณาคําถามตอไปนี ้

  ♦ อะไรคือสถานการณในอุดมคติ  ฉันควรบริหารเวลาของฉันอยางไร  และควรจะเกิดผล

อะไรบาง 

  ♦ อะไรคือสถานการณในปจจุบัน  ฉันบริหารเวลาของฉันอยางไร 

  ♦ อะไรคือปจจัยสําคัญๆ ซึ่งทําใหฉันไมอยูในสถานการณ ในอุดมคติ  และฉันสามารถทํา

อะไรเพื่อตัดทอน   หรือกําจัดปจจัยเหลานั้น 

  ♦ อะไรคือปจจัยสําคัญๆ  ซึ่งจะนําฉันไปสูสถานการณในอุดมคติไดและฉันสามารถทํา 

   อะไรเพื่อใหเกิดปจจัยเหลานั้น   หรือทําใหปจจัยนั้นๆ มีพละกําลังมากข้ึนได 

  หวังวาแบบฝกหัดนี้จะชวยขยายความคิดของคุณและชวยรวม  “หลักการและพื้นฐาน” 

ของคุณกับคําแถลงภารกิจของคุณได  และเวลาที่คุณลงมือเขียนจริงๆ  พึงจําไวเสมอวา  คุณกําลัง

เขียนเพ่ือตัวคุณเอง  มิใชใหคนอ่ืน   หลังจากเขียนคําแถลงภารกิจแลว ใหคุณพิจารณาตามเกณฑ

ของคําแถลงภารกิจดังที่ใหไวทายนี ้

  บางทีการอานคําแถลงภารกิจของบุคคลอ่ืนอาจชวยใหคุณเขียนคําแถลงภารกิจของคุณได

ดี  และคําแถลงภารกิจของบางคนอาจจะใหแนวคิดมากกวาของคนอ่ืนๆ   แตแตละขอความก็มา

จากจิตใจของแตละคน  ดังนั้นควรพยายามอานและจับเอาบางส่ิงของบุคคลและผลกระทบตอชีวิต

ซึ่งคําแถลงภารกิจนั้นมีตอบุคคลที่เขียนและบุคคลอ่ืน 
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  เกณฑการประเมินคําแถลงภารกิจ 
1. ครอบคลุมทุกเร่ือง ( comprehensive ) 

  ครอบคลุมบทบาท   ความสัมพันธ  บุคคลตางๆ  ผลประโยชนตางๆ ไหม 

2. เปนเอกลักษณของคุณ ( identity ) 

  ส่ิงที่เขียนนั้นแสดงถงึตัวของคุณหรือไม  

3. เปนบทปฏิบัติที่แทจริง ( practical ) 

  ผูปฏิบัติมีความสบายใจไหม 

4. เปนอุดมคติ ( sense of the ideal ) 

  ควรเพิ่มเติมอะไรอีกไหม   หรือเปนส่ิงที่ดีที่สุดสําหรับคุณแลว 

5. เปนเคร่ืองสงเสริมความเชื่อของคุณ  ( tap into your faith ) 

  มีบางส่ิงที่เปนความเชื่อที่คาไหม 

6. เปนแหลงพลังงานหนึ่งสําหรับคุณ ( source of power ) 

  ส่ิงนี้ทําใหคุณกลาที่จะตอบรับหรือปฏิเสธเพ่ือใหเปนไปตามจุดประสงคของคุณ 

7. เปนแนวทางสําหรับการตัดสินใจที่ลําบาก ( guidance ) 

  หากคุณตองมองยอนหลังไป  10  ป   คุณยังคงพอใจในคําแถลงภารกิจนี้   และยังคงดําเนิน

ชีวิตตามนี้หรือไม 

8. ใหความรูสึกปลอดภัย ( sense of security ) 

  โดยหลักการแลวคําแถลงภารกิจนี้ควรทําใหคุณรูสึกปลอดภัย เพราะส่ิงนี้เปนพ้ืนฐานสําหรับ

ชีวิตของคุณ  และเปนองคประกอบสวนบุคคล   เพราะวา ส่ิงนี้สามารถเปนคูมือสําหรับเหตุการณที่มี

การเปล่ียนแปลง 
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คําแถลงภารกิจสวนตัว 
 

คําแถลงภารกิจของนักบุญฟรังซีส  อัสซีซี 
(  บทภาวนาของนักบุญฟรังซีส  อัสซีซี  ) 

  ขาแตพระเจา   โปรดใหขาพเจาเปนเคร่ืองมือนําสันติของพระองค 

ที่ใดมีความเกลียดชัง โปรดใหขาพเจาหวานความรัก 

ที่ใดมีความขุนเคือง โปรดใหขาพเจานําการอภัย 

ที่ใดมีความสงสัย โปรดใหขาพเจานําความเชื่อ 

ที่ใดมีความส้ินหวัง โปรดใหขาพเจานําความหวัง 

ที่ใดมีความมืด โปรดใหขาพเจาเปนผูนําความสวาง 

ที่ใดมีความเศรา โปรดใหขาพเจาเปนผูนําความยินดี 

 ขาแตพระเปนเจา   โปรดอยาใหขาพเจามุงที่จะใหผูอ่ืนบรรเทา  แตรูจักบรรเทาผูอ่ืน 

ที่จะใหผูอ่ืนเขาใจ แตพรอมที่จะเขาใจผูอ่ืน 

ที่จะใหผูอ่ืนรัก แตรูจักรักผูอ่ืนกอน 

เพราะในการให   เราไดรับ 

ในการอภัย    เราไดรับการอภัย 

ในการยอมตาย   เราจะบังเกิดใหมในชีวิตนิรันดร 
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ภาวะผูนําเพื่อผูอ่ืน ( Leardership for orthers ) 

1. คําแถลงภารกิจของเราชวยใหเราเติบโตเปนบุคคลที่สมบูรณ 
  ความสมบูรณ ( Integrity ) มีความหมายวา  เรามีพฤติกรรมภายนอกสอดคลองกับคุณคา

ของเรา  ซิสเตอรทานหนึ่งไดเคยบรรยายกระบวนการวางแผนไววาเปนไปตามวัดของเธอ   คือ “ใน

ตอนตนป  เราตัดสินใจวาเราจะทําอะไร  และถาทําไมไดเราก็จะลองทําอยางอ่ืน”  ซิสเตอรและ

ทีมงานของเธอรวมกันทํางาน  แตสัตบุรุษมากมายทําส่ิงเหลานั้นสวนตัว    วิธีการทําดังนี้มีลักษณะ

ทําอยางนี้ที ทําอยางนั้นที  ไมมีทิศทาง  อีกทั้งไมมีคุณคาและความสมบูรณ  หากมีการพัฒนาคํา

แถลงภารกิจ  พรอมทั้งตั้งเปาหมายใหแกแตละคนตามบทบาทที่ตองรับผิดชอบ  และทุกคนดําเนิน

ชีวิตตามนั้นดวยความซื่อสัตย  แลวก็จะเกิดเปนความสมบูรณของชุมชน 

2. ภาวะผูนําเพ่ือผูอ่ืน : 

ก ) องคกร 

  คําแถลงภารกิจมีประโยชนสําหรับองคกรมาก  ถามีการรวมมือกันปรับปรุงคําแถลงภารกิจนี้

ก็จะเปนแนวทางสําหรับองคกรคือ   สําหรับองคกรโดยรวมและแตละคนในองคกรดวย   ส่ิงนี้จะชวย

ใหบุคคลตางๆ ในองคกรปกครองตนเองไดโดยไมจําเปนตองมีการควบคุมจากภายนอก 

ข ) บุคคล 

  การเรียนรูที่จะมองดูส่ิงดีๆ และศักยภาพในบุคคลตางๆ  รักเขาอยางไมมีเง่ือนไข  และการ

ยอมรับเขาสามารถที่จะเปล่ียน  Aldonsas  ใหเปน Dulcineas  เชน คําแถลงภารกิจสามารถชวยให

บุคคลมองเห็นวาตัวจริงเขาเปนเชนไร  และทําใหเขากลาเปล่ียนแปลงและเติบโต    และในอนาคต

เราสามารถเรียกพวกเขาวาเปน “บุคคลใหม”  ได โดยผานทางความรูสึกอันเกิดจากพฤติกรรมของ

เรานั่นเอง   และความสามารถที่จะเรียกบุคคลอ่ืนวาเปน “บุคคลใหม”  นี้ เปนส่ิงสําคัญมากๆ  

สําหรับคุณพอคุณแม    คุณครู    ผูจัดการ และผูนําชุมชน 

3. พรแหงจินตนาการชวยใหเราเปล่ียนแปลง 

  จินตนาการเปนความสามารถในการมองเหน็ส่ิงที่เราตองการไดอยางชัดเจนในความนึกคิด

ของเรา   และชวยรวมความสามารถทุกๆ อยาง ของเราเพ่ือกระทําตามที่เราตองการ    นั่นคือ เม่ือ

เรามีจุดหมายที่ชัดเจน   เราก็จะสามารถหลอหลอมความสามารถทั้งหลายของเราใหเกิดมี

ประสิทธิภาพได   หากเราไมมีความชัดเจนในทิศทาง  ความสามารถมากมายของเราก็ยังคงถูกกัก

เก็บไวในตัวเรานั่นเอง 

ขอสังเกตสุดทาย 

  เราสามารถเปล่ียนแปลงคําแถลงภารกิจไดไหม 

  ดวยเหตุที่เราตองเปล่ียนบทบาทและจุดหมายบอยๆ เชนเราอาจจะเปล่ียนงานใหม ดังนั้น

เราอาจจะตองรับหนาที่ใหม   ทําใหเราตองเปล่ียนบทบาทและจุดหมายอยางเห็นไดชัด 
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  ดังนั้น  ภารกิจในชีวิตของเรายอมเปลี่ยนแปลงไปดวย   อยางไรก็ตาม  หากเราไดกําหนด

ทิศทางชีวิตไวสักคร้ังแลวดวยการภาวนาและความสุขุม  จนเขาใจทิศทางในคําแถลงภารกิจของตน

แลว   เราก็อาจจะเปล่ียนแปลงส่ิงนั้นไดชามาก  แตก็ใชวาส่ิงนี้จะเปล่ียนแปลงไมไดเหมือนขอผูกมัด

ตลอดชีวิต  อันเนื่องมาจากการปฏิญาณในการสมรสและชีวิตทางศาสนา ส่ิงที่สามารถเกิดข้ึนจึงเปน

การไตรตรองตอไป จะทําใหคําแถลงภารกิจนั้นมีความหมายลึกซึ้งและจุดหมายที่เดนชัดมากข้ืน 

 

การทดสอบจิตสํานึกของผูนําแบบผูรับใช 
การยอมรับความเปนผูรับใช 
  จงใชแบบทดสอบทั่วไปประจําสัปดาห เพ่ือทบทวนและประเมินคาความเขาใจและความรูที่
คุณไดรับเพ่ิมข้ึนในสวนนี้   และใชแบบทดสอบประจําวัน  เพ่ือชวยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคุณ 

บทสรุป 
  หลักธรรมและพ้ืนฐานสวนบุคคล  เปนตัวกําหนดความเชื่อและคุณคาของเรา เปนส่ิงบอก

ใหเรารูวาเราเปนใคร    จะทําอะไร และเราตองการจะมีส่ิงใด  บทบาทตางๆ ของความรับผิดชอบคือ

สวนตางๆ  ซึ่งเชื่อมโยงกันเปนชีวิตของบุคคลหนึ่ง จุดหมายของแตละบทบาทของความรับผิดชอบ

ชวยเปล่ียนแปลงคุณคาในการกระทําพิเศษๆ ( specific actions )    

1. เม่ือสัปดาหที่ผานมาคุณไมไดดําเนินตามทางที่เลือกไวอยางดีใชไหม 

  โปรดจําไววา เราจะเปนฝายกระทํากอนไดก็ตอเม่ือเรามีทิศทางสําหรับชีวิตอยางชัดเจน  

และสามารถเลือกการตอบสนอง  รวมทั้งกําหนดไดวา เราจะเปล่ียนไปเชนไร  และเราจะชวยเหลือ

อะไรบาง 

2. ขอผูกมัดที่ไดรับจากการคนพบแผนการของพระเจาสําหรับชีวิตของฉัน 

 ก )  คุณไดเขียนคําแถลงภารกิจแลวใชไหม 

 ข )  คุณไดกําหนดบทบาทของความรับผิดชอบแลวใชไหม 

 ค ) คุณไดกําหนดจุดหมายสําหรับแตละบทบาทแลวใชไหม 
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คําแถลงภารกิจขององคกร 
 

คําแถลงภารกิจของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 

  วิสัยทัศน 

ประชากรของพระเจา 

รวมเปนหนึ่งเดียวในความรัก 

แสวงหา  ติดตาม 

และประกาศพระเยซูคริสตเจา 

 

   พันธกิจ 

พระศาสนจักรในประเทศไทย 

มุงอุทิศตนฟนฟูชีวิตใหสนิทกับพระคริสตเจา 

โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักด์ิสิทธ์ิ 

เปนหนึ่งเดียว 

รวมมือและแบงปนซึ่งกันและกัน 

แสวงหาคุณคาพระอาณาจักรในบริบทสังคม 

เสวนาฉันพ่ีนองกับผูมีความเชื่ออ่ืน 

ประกาศพระเยซูคริสตเจาและเปนประจักษพยาน 

ดวยการดําเนินชีวิตเรียบงาย 

รักและรับใชปวงชน  โดยเนนผูยากไร 
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คําแถลงภารกิจของฝายการศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 

  วิสัยทัศน 

  บุคคลแหงการเรียนรู    มีดุลยภาพในชีวิต  เปยมดวยจิตตารมณความรักและการรับใช  

ในสถาบันคาทอลิกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

1. บุคคลแหงการเรียนรู 
  หมายถึง  เปนบุคคลที่ใฝเรียนใฝรูตลอดชีวิต  มีความรอบรูเทาทันกระแสแหงการเปล่ียน-

แปลงของโลก 

2. มีดุลยภาพในชีวิต 

  หมายถึง  เปนบุคคลที่มีสมดุลในดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  มี

ความเรียบงายในการดําเนินชีวิต 

3. เปยมดวยจิตตารมณความรักและการรับใช 
  หมายถึง  มีคุณธรรมแหงความรักและการชวยเหลือแบงปนดวยความเอ้ืออาทร  อยูรวม-

กันไดอยางสันติสุข  ตามหลักคริสตศาสนา 

4. สถาบันการศึกษาคาทอลิกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หมายถึง  เปนสถานศึกษาที่เปนองคกรแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  ในบรรยากาศแหง

การอภิบาลและแพรธรรม  มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 

   พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาที่มุงเนนในการฝกอบรมจิตใจ  การอภิบาล  งานธรรมทูต  ศาสนสัมพันธ  และ

การแบงปนทรัพยากรตามคําสอนของพระเยซคูริสต 

2. จัดการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาในทุกดาน   และการเรียนรูตลอดชีวิตแกมวลชน  โดยเนน

ผูยากไร 

3. จัดการศึกษาที่เหมาะสมแกเด็กพิเศษ  ทั้งเด็กทีมี่ความเปนเลิศทางการเรียน  และเด็กที่มี

ความบกพรองทางรางกายหรือสติปญญา 

4. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน  โดยนําภูมิปญญาทองถิ่น  

ชุมชน  ผูปกครอง  เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

5. สงเสริมใหโรงเรียน  ผูบริหาร  ครูและนักเรียน  ไดรับการพัฒนาและประเมินคุณภาพตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
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คําแถลงภารกิจของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม 
 
  วิสัยทัศน 

  ศิษยพระเยซูคริสต  ประจักษพยานดวยชีวิต  เพ่ือเสริมสรางชุมชนแหงความเชื่อ 

 

  พันธกิจ 

 ศาสนบริกรเพ่ือการเผยแผความเชื่อมุงม่ันที่จะ 

♥  เปนศิษยของพระเยซูคริสต  มีชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเยซู  ดวยการ-

ภาวนา   พระวาจา   และศีลศักด์ิสิทธ์ิ 

♥ รวมมือกันประกาศพระเยซูคริสต  ดวยชีวิต  และการเสวนาเพ่ือยืนยันถึงศักด์ิศรีมนุษย 

♥ สรางเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนทองถิน่ใหเขมแข็งในความเชื่อและในทุกมิติชีวิต 

♥  พัฒนาการอบรมความเชื่อ ( งานคําสอน )  อยางตอเนื่องในทุกดาน 

 

 

 

คําแถลงภารกิจของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตร ี
 
  วิสัยทัศน 

  สตรีคาทอลิก   ประกาศกพระคริสตเจา  ยืนยันคุณคา  ศักดิ์ศรี  สิทธิและ

บทบาทสตรี 

 

   พันธกิจ 

1. ปลุกจิตสํานึกสตรีใหตระหนัก  ยืนยันและผดุงไวซึ่งคุณคา  ศักด์ิศรี  สิทธิและบทบาทของตน

ตามจิตตารมณพระวรสาร 

2. พัฒนาศักยภาพสตรีใหดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาในการรับใชสังคม  โดยเนนผูยากไร 

3. มุงสรางคานิยมใหมในพระศาสนจักรใหคริสตชนตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของความ
เปนสตรี-บุรุษตามภาพลักษณของพระเจา 

4. มุงขจัดการเลือกปฏิบัติและการกระทําอยางรุนแรงตอสตรีทุกรูปแบบ 

5. เสริมศักยภาพและประสานงานระหวางหนวยงานสตรีคาทอลิกทุกระดับ  เพ่ือความเปน-

ปกแผนและเปนหนึ่งเดียวกัน 
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คําแถลงภารกิจของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย 
 

  วิสัยทัศน 

  ประชากรของพระเจามีสุขภาพกายใจสมบูรณ 

และรวมเปนหนึ่งเดียวกันฉันพ่ีนอง 

เปยมดวยคุณธรรมในความรักของพระเจา 

 

    พันธกิจ 

 สงเสริมเวชบุคคลและองคกรคาทอลิกในประเทศไทย 

ในการอุทิศตนรับใชปวงชนดานสุขภาพอนามัย 

โดยเนนผูยากไรตามแบบอยางพระเยซูเจา 

 

 

 

คําแถลงภารกิจของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคัมภีร  
 

  วิสัยทัศน 

ภายในป  ค.ศ. 2010  พระวาจาของพระเจาไดรับการประกาศ  และนําไปปฏิบัติในบริบท

สังคมคาทอลิกไทยโดยทั่วถึง 

 

   พันธกิจ 

สงเสริมใหคริสตชนคาทอลิกไทย   รู  เขาใจ  รัก  ภาวนา  และดําเนนิชีวิตตามพระคัมภีร 

 

 

 

 

 

  




