
ที ่ศค 027/2012  
 

วันที ่ 17 พฤษภาคม 2555 

 

เรื่อง  งานชุมนุมครคํูาสอนระดับชาติ ครั้งที ่4  
 

เรียน  คุณพ่อ ซิสเตอร์ ผู้อานวยการ ผู้รับผิดชอบงานจิตตาภิบาลเขตและคณะนกับวช ทีน่ับถือ 
 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. กําหนดการ   2. ใบตอบรบัร่วมงานและรายชื่อครูคําสอนทํางาน 25 ป ี

  3. เกณฑ์การคัดเลือกครูคําสอนแบบอย่าง 

  4. ใบรายช่ือ-ใบประวตัิครคํูาสอนแบบอย่าง 

 

         เนื่องจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ 

โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รตัน์เปน็ประธาน ผู้รบัผิดชอบศูนย์คริสตศาสนธรมแต่ละสังฆมณฑล และ

กรรมการแต่งตั้งฯ เปน็คณะกรรมการฯ  มีมติร่วมกัน (ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที ่ 2/ 2554) ว่า

จะจัด งานชมุนุมครูคําสอนระดับชาติ ครั้งที ่4 และเป็น “ปีแห่งความเชื่อในชีวิตครูคําสอนไทย” ด้วย 

ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2012/ 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน 

 โดยมีจุดประสงค์ คือ  

1. เพื่อส่งเสริมบทบาทของครูคําสอนในปีแห่งความเชือ่  

2. เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตครูคําสอนและกาํลังใจในการทางานคําสอนและงานธรรมทตู  

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครคํูาสอนต่างสังฆมณฑล  

4. เพื่อเสริมความรู ้ ทกัษะ  และเทคนิคการสอนคําสอนให้กับครูคําสอน 

5. เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่ครูคําสอนแบบอย่างและครูคําสอนทีท่ํางานครบ 25 ป ี แต่ละสังฆมณฑล 

6. เพื่อร่วมแสวงบุญที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง 
 

ซึ่งกิจกรรมในงานชุมนุมครูคาสอน มีดังนี้  

1.  ฟังบรรยายหัวข้อ “ปีแห่งความเช่ือในชีวิตครูคําสอนไทยปจัจบุัน"  

2.  เข้ากลุ่มย่อย (Workshop) จํานวน 13 กลุ่ม โดยเลือกกลุ่มย่อยตามความสนใจของแต่ละคน 

3.  แสวงบุญ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง  

4.  ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวันครูคําสอนไทย มอบเกียรติบัตรครูคําสอนแบบอย่าง   

    และครูคําสอนที่ทํางานครบ 25 ป ี(ในป ีพ.ศ.2555) 

5.  ร่วมรบัประทานอาหารและงานราตรีสัมพันธ์ (การแสดงจากแต่ละสังฆมณฑลๆ ละ 5-10 นาที)  

    (ดูรายละเอียดในกําหนดการที่ส่งมาด้วย)  



 หากโรงเรียนหรือเขตวัดใดที่จะส่งบุคลากรมาร่วมงานชุมนุมฯ ขอให้กรอกรายละเอียดในใบตอบ

รับดังนี้ 

1.  จํานวนครคํูาสอนพร้อมรายชื่อ และขนาดเส้ืองานชุมนมุฯ ของครคํูาสอนแต่ละคน   

2.  เลือกกลุ่มย่อย (Workshop) จํานวน 2 ครั้ง (โดยใส่หมายเลขของกลุ่มย่อย ดูจากกําหนดการฯ )  

3.  จองที่พัก (แจ้งจํานวนเป็นครูคําสอนชาย-หญิง พระสงฆ์ ซิสเตอร์ ภราดา)  

4.  จํานวนครคํูาสอนที่ทํางานครบ 25 ป ี(ในป ีพ.ศ. 2555)  

    ครูคําสอนแบบอย่าง ขอความกรณุาจากพระสงฆ์และคณะกรรมการจิตตาภิบาลหรืองานคําสอน   

    แต่ละเขต/คณะนกับวชเป็นผู้พิจารณาตามเกณฑ์การเลือกสรรครูคําสอนแบบอย่าง  และตามจํานวนที่

 ระบใุนจดหมายด้วย ขอขอบคุณ 

5.  ค่าลงทะเบียนร่วมงานชุมนุมครูคาสอนฯ คนละ 600 บาท (หกร้อยบาท)  ชําระในวันงานชุมนุมฯ     

    โดยพักทีบ้่านสวนยอแซฟ สามพราน  และขอให้ผู้ที่พักค้างคืนทีบ่้านสวนฯ นําผ้าเช็ดตวัมาด้วย   

 

 อนึ่ง อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ สามารถคัดเลือกครูคําสอนแบบอย่างได้จํานวน 12 คน       

(ตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการฯกําหนด 50 คน : ครูคําสอนแบบอย่าง 1 คน โรงเรียนอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ มีครูคําสอน 330 คน สถิติปี พ.ศ. 2554 และโรงเรียนนักบวช มีครูคําสอน 213 คน สถิติปี 

2549)  ทางแผนกฯ จะส่งแบบฟอรม์การคัดเลือกครูคําสอนแบบอย่าง ตามอัตราส่วนครูคําสอนใน

แต่ละเขต และขอให้แตล่ะเขตและคณะนักบวชทีร่ะบุในจดหมายนี้ คัดเลือกครูคําสอนแบบอย่าง

และส่งรายชือ่ให้กับแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตอ่ไป  

 

 สถิติครูคําสอนโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2554 

เขต 
จํานวน

โรงเรียน 

จํานวน 

ครูคําสอน 

ในแต่ละเขต 

จํานวน 

ครูคําสอนแบบอย่าง 

ในแต่ละเขต (50 : 1 คน) 

1 7 57 1 

2 6 50 1 

3 5 42 1 

4 9 59 1 

5 7 79 2 

6 7 43 1 

รวม 41 โรงเรียน 330 คน 7  คน 



 สําหรับโรงเรียนนักบวช ขอให้คณะฯ คัดเลือกครูคําสอนแบบอย่างในโรงเรียนของคณะฯ  

ตามที่ระบุไว้ ดังนี้  (สถิติ ปี พ.ศ. 2549) 

คณะนักบวช 
จํานวน

โรงเรียน 

จํานวน 

ครูคําสอน 
ครูคําสอนแบบอย่าง 

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 6 65 2 

พระหฤทัยฯ 4 60 1 

เซนต์คาเบรียล 7 55 1 

อูร์สุลิน 2 21 1 

ภคินีพระราชินีมาเรีย 

ร.ร.พระแม่มารีสาทร 

ร.ร.พระแม่มารีพระโขนง 

2 3 ให้พิจารณาร่วมกับเขต 1 

ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ 

ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์ 
1 2 ให้พิจารณารวมกับเขต 5 

ซาเลเซียน 

ร.ร.เซนต์ดอมินิก 
1 7 ให้พิจารณาร่วมกับเขต 2 

รวม 23 โรงเรียน 213 คน 5 คน 

 ดังนั้น แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ  จึงขอประชาสัมพันธ์และประสานงานใน

โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลและนักบวช   เพื่อพิจารณาบุคลากรครูคําสอนเข้าร่วมงานชุมนุมครูคําสอน

ระดับชาติ ครั้งที่ 4 นี้   และกรุณาส่งใบตอบรับมาที ่คุณอรพินท ์ชมจินดา โทรศัพท์ 0-2237-5276, 

0-2233-0338 โทรสาร 0-2233-8159 E-mail: orapin_kamsonbkk@hotmail.com ภายในวันที่ 15 

มิถุนายน 2555 เพื่อรวบรวมส่งคณะกรรมการฯ จัดเตรียมเอกสาร  สถานที่  อาหาร  เสื้องานชุมนุมครูคํา

สอน ฯลฯ  ต่อไป  

 ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจดหมาย (แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ) และกําหนดการงาน

ชุมนุมครูคําสอนระดับชาติ ครั้งที ่4 ได้ที่ www.kamsonbkk.com   

ขอพระเจ้าอวยพร 

 

(คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม) 

ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม 

อัครสังฆมณฑลกรงุเทพ  



  กําหนดการชุมนุมครูคําสอนระดับชาติ คร้ังท่ี 4 
วันที่ 17-19 ตุลาคม ค.ศ. 2012/ พ.ศ. 2555 

ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่  วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน  จ.นครปฐม 

“จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง” (คส 2:7) 
 

วันพุธที่ 17 ตุลาคม  ค.ศ. 2012  

 10.00 น. เข้าที่พัก-อาหารว่าง   

 11.00 น. ลงทะเบียน 

 12.00 น. อาหารเทีย่ง ณ วิทยาลัยแสงธรรม 

 13.30 น. ปฐมนิเทศและแบ่งกลุ่มการไปแสวงบุญฯ ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่  

 14.00 น. เดินทางไปแสวงบุญ 

   ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง 

 14.45 น. ฟังบรรยายประวัตบิุญราศีฯ  หอประชุมนักบุญเปโตร ช้ัน 2  

 15.30 น. ชมพิพิธภณัฑ์บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบํารุง (ตามอัธยาศยั) 

  สวดภาวนาในสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด   กฤษบํารงุ 

  และชมห้องศาสนภัณฑ์ (ตามอัธยาศยั) 

  ผู้ประสานงาน :  คุณครูกมลา   สุริยะพงศ์ประไพ   

 16.00 น. อาหารว่าง 

 16.30 น. รับศีลอภยับาป  ที่วัดนกับญุเปโตร  

   สวดสายประคํา   ที่สักการสถานฯ 

 17.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สักการสถานฯ  

  โดย...พระสังฆราชกิตติคณุ ยอแซฟ สังวาลย์    ศรุะศรางค์  เป็นประธาน 

 18.45 น. อาหารเยน็ ณ โรงยิมบุญราศีฯ 

  ผู้ประสานงาน :  คุณครูกมลา  สุริยะพงศ์ประไพ 

 20.30 น. เดินทางกลับที่พัก 

 

วันพฤหัสบดีที่  18  ตุลาคม  ค.ศ. 2012 

 07.00 น. อาหารเช้า ณ วิทยาลัยแสงธรรม 

 08.00 น. ภาวนาเช้า  

 08.30 น. รวมพล/เตรียมความพร้อม 
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 09.00 น "ปีแห่งความเชื่อในชีวิตครูคําสอนไทยปัจจุบัน"  ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่ 

 โดย..1)  พระอัครสังฆราชหลุยส์  จาํเนียร  สันติสุขนิรันดร์  

        ประธานสภาพระสังฆราชฯ/ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

  2)   พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  วีระ   อาภรณ์รัตน์  

       ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม / 

       ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่  

  3)  พระสังฆราชซิลวีโอ  สิริพงษ์    จรัสศรี 

        ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส/ ประมุขสังฆมณฑลจันทบุร ี

 ดําเนินรายการโดย : คุณพ่อวัชศิลป์   กฤษเจริญ 

 พิธีกร : คุณพ่อเปรมปร ี  วาปีโส 
 

 10.30 น. อาหารว่าง 
 

 11.00 น. พิธีบชูาขอบพระคุณ โอกาสฉลองวันครูคําสอนไทย ณ หอประชุมมารดาพระผู้ไถ่    

   มอบเกียรติบตัรครูคําสอนแบบอย่างและครูคําสอนทีท่ํางานครบ 25 ป ี  

  โดย...พระอัครสังฆราชหลุยส์  จําเนียร   สันติสุขนิรันดร์   เปน็ประธาน  

    ถ่ายรปูหมู่หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ  
 

12.30 น.  อาหารเทีย่ง 
 

14.00 -15.00 น. เข้ากลุ่มย่อย (Workshop)  ครั้งที่ 1 ตามที่ระบุในใบตอบรับ   

  ณ ตึกเรียนวิทยาลัยแสงธรรม 

 

ชื่อกลุ่มย่อย (Workshop) วิทยากร รายละเอียดกลุ่มย่อย 

กลุ่มที่ 1 

ขั้นตอนการรับผู้ใหญ ่

เข้าเป็นคริสตชน 

(Rite of Christian Initiation of 

Adults - RCIA) 

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ 

วีระ   อาภรณ์รัตน์ 

ประธานคณะกรรมการฯ/ 

ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ 

“พระศาสนจักรได้กําหนดข้ันตอนและพิธีรับ

ผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน  และเน้นหลังจากรับศีล

ศักด์ิสิทธิ์เริ่มชีวิตคริสตชนแล้ว  ต้องมีการสอน

ต่อเนื่อง” ( คู่มือแนะแนวการสอนคําสอนใน

ประเทศไทย     ข้อ 28, 38-45) 

กลุ่มที ่2 

สมณองค์กรยุวธรรมทตู 

(Pontifical Society of the 

Holy Childhood) 

 

คุณพ่อวัชศิลป์   กฤษเจริญ 

ผู้รับผิดชอบงานสมณองค์กร

สนับสนุนงานแพร่ธรรมของ 

สันตะสํานกั (ประเทศไทย) 

และรองหัวหน้าสาขาวิชา 

คริสตศาสนศึกษา  

วิทยาลัยแสงธรรม 

 “เป้าหมายการพัฒนาประการหนึ่งของการสอน  

คําสอนวัยเด็กและเยาวชน  คือ  ด้านกระแส

เรียก เป็นธรรมทูต  (คู่มือแนะแนวการสอนคํา

สอนประเทศไทย ข้อ 50.4, 63.4)  ยุวธรรมทูตมี

รูปแบบ   หนังสือ  เพลง  ระบบชัดเจน  ช่วย

คุณครูเพ่ือช่วยเด็กๆของเรา ในการเดินทางสู่

สํานึกของการเป็นธรรมทูตให้มากข้ึน   
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กลุ่มที ่3 

วิถีชุมชนวัด (BEC) 

 

คุณพ่อวีระชยั   อุตะมะชะ 

ผู้อํานวยการศูนย์คริสตศาสน

ธรรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-

หนองแสง 

 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  

ประกาศแผนอภิบาล  ค.ศ. 2010-2015  ให้

ความสําคัญด้านการสร้างชุมชนวัด  วิทยากร

จากอัครสังฆมณฑลท่าแร่  มีประสบการณ์ที่

ช่วยคุณครูได้ 

กลุ่มที่ 4 

ฝึกจิตภาวนา 

 

คุณพ่อสมชยั   พิทยาพงศ์พร   

อาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม 

“พระวาจาและชีวิตภาวนา  เป็นแก่นของการ

เสริมสร้างและพัฒนาความเช่ือ”  (แผนอภิบาลฯ 

ข้อ 18.2)  เพ่ือให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการ

พัฒนาความเชื่อของตนให้มากย่ิงข้ึน   (คู่มือแนะ

แนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ข้อ 57)  

ครูคําสอนควรฝึกจิตภาวนาอย่างยิ่ง 

กลุ่มที ่5 

ชีวิตจิตครูคําสอน 

 

คุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย 

 รองอธิการบ้านและนวกจารย์

คณะภราดาน้อยกาปูชิน สาม

พราน 

“ เ พ่ือเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตของครูคําสอน

ฆราวาส  สมณกระทรวงเพ่ือการประกาศ

พระวรสารสู่ปวงชนได้ออกคู่มือครูคําสอน”  (ข้อ 

6-10) 

กลุ่มที ่6 

คําสอนสําหรับพ่อแม่ 

 

ซิสเตอรส์ุมาลี   สุดจินดา  

และ 

คุณครูยุพา   ชูลีระรกัษ์ 

ศูนย์คริสตศาสนธรรม 

สังฆมณฑลจนัทบุร ี

“พ่อแม่เป็นบุคคลแรก ที่ปลูกฝังและถ่ายทอด

ความเช่ือในครอบครัว”  (คู่มือแนะแนวการสอน

คําสอนในประเทศไทย ข้อ 111)  สังฆมณฑล

จันทบุรีได้ริเริ่มคําสอนสําหรับพ่อแม่ 3-4 ปี

มาแล้ว  มีประสบการณ์จะแบ่งปันกับครูคําสอน

ผู้ใหญ่ 

กลุ่มที ่7 

คําสอนเยาวชน 

 

คุณพ่อเอกสิทธิ์   ทัฬหะกุลธร 

ผู้อํานวยการศูนย์คริสตศาสน

ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

“เยาวชน  หมายถึงระดับมัธยมศึกษา  (อายุ 13-

18 ปี)  มีเป้าหมายในการพัฒนา  4 มิติ  จึงมี

รูปแบบในการอบรมพิเศษ” (คู่มือแนะแนวการ

สอนคําสอนในประเทศไทย ข้อ 60-65) 

 

กลุ่มที ่8 

หลักสตูรหนังสือคําสอน    

ชุดชีวิตคริสตัง 

และหนังสือคริสต์ศาสนา  

(ของศูนย์วิชาการ สังฆ

มณฑลราชบรุี) 

 

อาจารย์พิสมัย  วีระศิลป ์

รองผู้อํานวยการศูนย์วิชาการ 

สังฆมณฑลราชบุร ีแผนกมัธยม 

คุณครูประภา  วีระศิลป ์

คณะกรรมการฯ  แผนกคริสต 

ศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ 

“การสอนคําสอนแก่นักเรียนคาทอลิก  และการ

อบรมคริสต์ศาสนาแก่นักเรียนทั่วไป  (ตั้งแต่

ประถมปี ที่  1- มัธยมศึกษาปี ที่  6 )   เ รา มี

หลักสูตร  หนังสือ  และส่ืออุปกรณ์ช่วยคุณครู” 
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กลุ่มที ่9 

งานจิตตาภิบาลในโรงเรียน 

อาจารย์นิตยาพร  วรพรทัศนา  

หัวหน้างานคําสอน/คริสต์ศาสนา 

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 

แผนอภิบาล  ค.ศ. 2010-2015  ของพระศาสน

จักรคาทอลิกในประเทศไทย เน้น“จัดให้มีฝ่ายจิต

ตา       ภิบาลในสถานศึกษาคาทอลิก” (ข้อ 42)  

วิทยากรมีประสบการณ์มาแบ่งปันให้ครูใน

โรงเรียน 

กลุ่มที่ 10 

การใช้พระคัมภีร์ใน 

การสอนคําสอน 

 

คุณพ่อเอนก   นามวงษ์ 

ผู้อํานวยการศูนย์คริสตศาสน

ธรรม สังฆมณฑลจนัทบุร ี

“พระวาจา... เป็นแก่นของการเสริมสร้างและ

พัฒนาความเช่ือ”  (แผนอภิบาลฯ ข้อ 18.2)  

และพระคัมภีร์เป็นเนื้อหาในการสอนคําสอน  

(คู่มือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย 

ข้อ 28,57) 

กลุ่มที่ 11 

ละครกบัพระวาจา 

 

เซอร์อังเจลิน   ผิวเกลี้ยง 

ผู้อํานวยการศูนย์คริสตศาสน

ธรรมภาคอีสาน สองคอน 

 

“การสอนคําสอนเด็กๆ อาศัยการแสดงละคร

ตามพระวรสาร   จะช่วยเขาให้เข้าใจอัศจรรย์  

อุปมา     และคําสอนของพระเยซูเจ้า   ช่วยให้

การเรียนมีชีวิตชีวาข้ึน” 

กลุ่มที่ 12 

เพลงประกอบการสอนคาํ

สอน 

 

คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร 

ผู้อํานวยการฯ 

คุณภูวดล กลิ่นสวัสด์ิ และ

ทีมงาน 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆ

มณฑลราชบรุ ี

“ การสอนคําสอนเด็ก  ครูคําสอนต้องรู้จักใช้

เพลงบ้าง  เพ่ือเป็นรูปธรรมและมีชีวิตชีวา”  

(คู่มือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย 

ข้อ 57)  วิทยากรเป็นผู้แต่งเพลงประกอบการ

สอนหลายชุด   เช่น  ทําด้วยความรัก  รักที่

อบอุ่น  เพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ 

กลุ่มที่ 13 

สื่อการสอนคําสอน 

 

คุณสมบัติ  งามวงศ์ 

ศูนย์คริสตศาสนธรรม 

อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ 

“ครู คําสอนที่รู้จักใช้ ส่ือรูปภาพ  คลิปวีดีโอ 

เว็บไซต์  ที่เหมาะกับเนื้อหาและทันสมัย  เหมาะ

กับสภาพของผู้เรียน   จะช่วยให้การเรียนมี

ชีวิตชีวามากข้ึน” 
 

15.00 น. อาหารว่าง (ตามกลุ่ม) 

15.30 -16.30 น. เข้ากลุ่มย่อย (Workshop) ครั้งที่ 2  ตามที่ระบุในใบตอบรับ   

 ณ ตึกเรียนวิทยาลัยแสงธรรม 

16.30 น. เวลาอิสระ  (ซ้อมการแสดง ฯลฯ) 

16.30 -18.00 น. กิจกรรมพิเศษ (ตามรายชื่อและกลุ่มย่อยที่เรียนเชิญล่วงหน้า) 

              -  การนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก 

                    โดย...อาจารย์ลัดดาวรรณ ์ ประสูตร์แสงจันทร์   วิทยาลัยแสงธรรม 

             -  การวิพากษ์รปูแบบการพฒันาครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก                

  โดย...ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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18.30 น. อาหารเยน็ – ราตรีสัมพันธ์     (การแสดงจากแต่ละสังฆมณฑลๆ ละ 5-10 นาที) 

 ณ หอประชมุมารดาพระผู้ไถ่   วิทยาลัยแสงธรรม  

21.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

 

วันศุกร์ที่ 19  ตุลาคม ค.ศ. 2012 

07.00 น. อาหารเช้า  

08.30 น.  พิธีบชูาขอบพระคุณ  ปิดการชุมนุมครูคําสอนฯ  ณ หอประชมุมารดาพระผู้ไถ่ 

 โดย...พระสังฆราชวีระ   อาภรณ์รตัน์   เป็นประธาน 

 เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 

 

 

ค่าลงทะเบียนคนละ  600  บาท  (หกรอ้ยบาท) 

 



 

ใบตอบรบัรวมงานชุมนมุครูคําสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4 
วันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ.2555/ ค.ศ.2012     ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จ.นครปฐม 

 

ขาพเจา .....................................................................................................................................  ผูอํานวยการโรงเรียน ...............................................................................................................    
เบอรโทรติดตอ ............................................................................................ ยินดีสงครูคําสอนเขารวมงานชุมนุมครูคําสอนฯ จํานวน ......................................  ดังนี้ 

 
นักบุญ – ชื่อ - นามสกุล 

 

กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองของขนาดเสื้อโปโล

งานชุมนุมครูคําสอนฯที่เลือก  (แตละขนาดอาจจะ  

± 1 นิ้ว  และไมมีการเปลี่ยนขนาดงเสื้อในภายหลัง) 

กลุมยอย 

(Workshop) 
ครั้งที่ 1 

(ใหใสหมายเลข

กลุมยอยที่เลือก) 

กลุมยอย 

(Workshop) 
ครั้งที่ 2 

(ใหใสหมายเลข

กลุมยอยที่เลือก)

จองที่พัก 
 

ขนาดเสื้อ SS S M L XL 3L 

รอบ-อก (นิ้ว) 38 40 42 44 46 48 

ยาว (นิ้ว) 26 28 29 30 31 32 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            
 

สรุปรวมทั้งหมด 
 
แบงเปน :  
ชาย.........คน          หญิง.........คน 
พระสงฆ.....องค      ซิสเตอร....ทาน  
ภราดา.......ทาน 
อื่นๆ(ระบุ)...................... 

  
 
 

 
 
 
....

ตัว 

 
 
 
 
 
 

.....

ตัว

 
 
 
 
 
 

....

ตัว 

 
 
 
 
 
 

....

ตัว 

 
 
 
 
 
 

....

ตัว 

 
 
 
 
 
 

....

ตัว 

  รวม............คน 
ชาย.............คน 
หญิง...........คน  
พระสงฆ.........องค 
ซิสเตอร.............ทาน 
ภราดา.............ทาน 
อื่นๆ(ระบุ)................ 

 

 กรุณาสงใบตอบรับที่ :  คุณอรพินท ชมจินดา    โทรสาร 0-2233-8159 / E-mail:  orapin_kamsonbkk@hotmail.com  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555  ขอขอบคณุ 



เกณฑ์การเลือกสรรครูคําสอนแบบอย่าง 

ปี  พ.ศ. 2555 / ค.ศ. 2012  

1. ผ่านการอบรมด้านคําสอนที่วิทยาลัยแสงธรรม ศนูย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (ศนูย์ ซีซี) 

หรือ สังฆมณฑล โรงเรียน/ เขตวัดจัดการอบรมฯ 

2. ต้องเคยได้รบัการแต่งตั้งเปน็ครูคําสอนมาก่อน  

3. สอนคําสอนอย่างต่อเนื่อง ช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต อย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป  

4. มีผลงานด้านคําสอน งานอภิบาลและงานธรรมทูตที่โดดเด่น  

5. ได้รบัการรบัรองจากผู้ใหญ่ คือ พระสงฆ์ นักบวชและผู้บริหาร  

 รางวัลครูคําสอนแบบอย่าง 

1. ใบเกียรติบตัร 

2. รูปพระ คนละ 1 รูป  

-------------------------------------------------- 

 

รายชื่อครคูําสอนแบบอย่างอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 

ข้าพเจ้า ...................................................................................... ผู้รับผิดชอบงานคําสอนเขต................ 

/ หรือคณะนกับวช ...................................................................... เบอร์โทรติดต่อ ................................. 
 

ขอส่งรายชื่อครูคําสอนแบบอย่าง จํานวน..........................คน  ดังรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

สังกัดโรงเรียน/ วัด นักบุญ-ชื่อ-นามสกุล 

1.  

2.  
 

**  สําหรบัครูคําสอนแบบอย่าง  ขอความกรุณาจากพระสงฆ์และคณะกรรมการจิตตาภิบาล

หรืองานคําสอนแต่ละเขต/คณะนักบวช เป็นผู้พิจารณาตามเกณฑ์การเลือกสรรครูคําสอน

แบบอย่างและตามจํานวนที่ระบุในจดหมายด้วย  ขอขอบคุณ 

 

------------------------------- 

กรุณาส่งใบตอบรับที่ :  คุณอรพินท์ ชมจินดา  โทร. 0-2237-5276   โทรสาร 0-2233-8159 

               E-mail: orapin_kamsonbkk@hotmail.com   

   ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 

  



ขาพเจานักบ

เกิด   วันท่ี 

ที่อยูปจจุบัน

อําเภอ/เขต 

โทรศัพท ..

1. วุฒิการศึ

2. สําเร็จกา

3. รับการอบ

    3.1 หัวข

 3.2 หัวข

    3.3 หัวข

    3.4 หัวข

 3.5 หัวข

4. สถานท่ีเริ

    ...........

5.  ปจจุบันส

   และรับผิ

6. ประวัติกา

    ..........

    ..........

    ..........

    ..........

    ..........

    ..........

 

ขาพเจา ....

ขอรับรองวา

รับเกียรติบัต

สภาพระสังฆ

   

บุญ  ..........

................ 

น (ที่ติดตอได

...............

................

กษาสูงสุด  ร

รศึกษาดานค

บรมดานคําสอ

ขอ..............

ขอ..............

ขอ..............

ขอ..............

ขอ..............

ริ่มสอนคําสอ

................

สอนคําสอนที

ดชอบงานอภิ

ารทํางานดาน

................

................

................

................

................

................

................

า คุณครู ....

ตรครูคําสอนแ

ฆราชฯ  

 

โอก

วันท่ี

ณ วิ

.............ชือ่

เดอืน........

ด) บานเลขที่

.................

............ มือ

ระดับ..........

คําสอนท่ี.....

อน  (พระคัม

................

.................

................

................

.................

อน  งานอภิบา

................

ที่โรงเรียน/  วั

ภิบาล และธร

นคริสตศาสน

................

................

................

................

................

................

................

.................

แบบอยางขอ

  

ประวัติคร

กาสชุมนุมค

17-18 ตุลา

ทยาลัยแสง

อ (นาย/นาง/

.................

ที่ ........หมูที่ 

........... จังห

อถือ ...........

.................
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.................
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.................

.................

.................

.................

.................

............ ตํา

.................

การคาทอลิกเ

................
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................
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................

................

................

................

................

.................

. ตั้งแตป ....

................

.................

.................

.................

.................

.................

.................
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................

เพื่อคริสตศา

................

................
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..........นามส

.............. อ
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.................

.................

................

................

................

................

................

................

.......... เปน

................

................

................

................

................

................

................

................
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.................

................

........... พ.ศ.

สกุล ..........

อายุ ...........

................

ปรษณีย ......

................

......... ป พ.

.........  ป พ

..ระยะเวลา …

..ระยะเวลา …

..ระยะเวลา …

..ระยะเวลา …

..ระยะเวลา …

................

นเวลา .........

.............. 

................

................

................

................

................

................

................

มีคุณสมบัติเห

แผนกครสิ
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ติ

1.

. 2555/2012

................

............. ป
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.. ป 
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................

หมาะสมท่ีจะ

สตศาสนธรรม

.. ผูรับรอง 
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ติดรูปถาย 

ขนาด 
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ะ
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รายชื่อครูคําสอนที่ทาํงานครบ 25 ปี (ปี พ.ศ. 2555/ ค.ศ. 2012) 

  ขอให้แตล่ะโรงเรียนสํารวจและส่งจํานวนครูคําสอนเอง 

-------------------------------------------------------------- 

 

ข้าพเจ้า............................................................................... ผู้อํานวยการโรงเรียน.............................................. 
 

เขต............ เบอร์โทรติดต่อ ............................ จํานวน..........................คน  ดังรายช่ือดังต่อไปนี้ 

 

นักบุญ-ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

กรุณาส่งใบตอบรับที่ :  คุณอรพินท์ ชมจินดา  โทร. 0-2237-5276   โทรสาร 0-2233-8159 

               E-mail: orapin_kamsonbkk@hotmail.com   

   ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
 

 


