
 

ที่ ศค 08/2017 

    วันที่ 8 มถิุนายน พ.ศ. 2017 

เรื่อง   เชิญสงครูคําสอนเขารวมโครงการเพิม่พูนความรูครูคําสอน      

เรยีน  คุณพอเจาอาวาส/ผูอํานวยการ/ผูชวยฝายจติตาภบิาล/ครูคําสอน/ครูคาทอลกิ ที่นับถอื 

สิ่งที่สงมาดวย  ตารางเวลา/ใบตอบรับ 

 เนื่องดวยแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดโครงการเพิ่มพูนความรูครู  

คําสอนขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของกฤษฎีกาสมัชชาใหญฯ ค.ศ. 2015 ในอันที่จะเนนใหบรรดาครูคํา

สอนซึ่งไดรับมอบหมายใหทําพันธกิจอันสําคัญยิ่งแหงการเปนผูอบรมสั่งสอนบรรดาผูเรียนคําสอนให

เติบโตดานความเช่ือ จนกลายเปน “ศิษยพระคริสต”และ “ศิษยธรรมทูต” (กฤษฎีกาสมัชชาใหญฯ ขอ 5, 

13) ตามจติตารมณของพระครสิตเจาอยางแทจรงิ โดยการจัดอบรมมวีัตถุประสงคดังนี้ 
 

1. เพื่อครูคําสอนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฤษฎีกาสมัชชาใหญของพระศาสจักร

คาทอลกิในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ในมุมมองของงานอภบิาล ธรรมทูต คําสอน จติตาภิ

บาล วถิชุีมชนครสิตชนยอย    

2. เพื่อครูคําสอนไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง ทัง้ในดานจติตารมณครูคําสอนและความรูที่

จําเปนเกี่ยวกับงานคําสอน   

3. เพื่อครูคําสอนจากโรงเรยีนตางๆ สรางความสัมพันธอันดีตอกัน อาศัยการแลกเปลี่ยนเรยีนรู

ประสบการณแกกันและกัน 
 
 โครงการนี้ทางแผนกฯ จัดขึ้น 3 ครั้ง เนื้อหาเดียวกันตางสถานที่กัน เพื่อความสะดวกในการสงครู

เขารวม ดังมรีายละเอยีดตอไปนี้   

1. วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017  ทีโ่รงเรยีนอัสสัมชัญศกึษา  เวลา 08.00 น. – 15.30 น.      

2. วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2017  ทีว่ัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เวลา 08.00 น. – 15.30 น.      

3. วันพฤหัสที่ 20 กรกฎาคม 2017  ทีศู่นยอภิบาลคามลิเลยีน ลาดกระบัง  เวลา 08.00 น. – 

15.30 น.     
 

คาลงทะเบยีนคนละ 100 บาท กรุณาสงใบตอบรับกลับมายังแผนกฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2017 
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ขอพระเจาทรงอํานวยพรทานตลอดไป 
 

            รักในพระครสิต 

      

                (บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ) 

                  ผูจัดการแผนกครสิตศาสนธรรมฯ 
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โครงการเพิ่มพูนความรูครูคําสอน  

ตารางเวลา 

 

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบยีน    

08.30 น. – 09.00 น. วจนพธิกีรรมเปดการอบรม   โดย คุณพอวุฒเิลศิ แหลอม    

 กลาวตอนรับและแจงจุดประสงคของโครงการ   

                                                    โดย คุณพอสมหมาย มธุรสสุวรรณ  

09.00 น. – 10.15 น. ใหความรูเรื่อง “ภาพลักษณของ ‘ศิษยพระครสิต’ ในกฤษฎกีาสมัชชา

ใหญฯ 2015”  โดย คุณพอวุฒเิลศิ แหลอม   

10.15 น. – 10.45 น. พัก – อาหารวาง  

10.45 น. – 12.00 น. ใหความรูเรื่อง “‘การประกาศขาวดใีหม’ ในกฤษฎกีาสมัชชาใหญฯ 2015”   

โดย คุณพอสมเกยีรต ิบุญอนันตบุตร      

12.00 น. – 13.00 น. อาหารเที่ยง   

13.00 น. – 14.00 น. ใหความรูเรื่อง “‘วถีิชุมชนยอย (BEC)’ ในกฤษฎกีาสมัชชาใหญฯ 2015”  

โดย คุณพอปยะชาต ิมะกรครรภ      

14.00 น. – 15.00 น. ใหความรูเรื่อง “‘งานสังคมพัฒนา’ ตามแนวทางของกฤษฎกีาสมัชชาใหญฯ 

2015”  โดย คุณพอยอดชาย เล็กประเสรฐิ     

15.00 น – 15.30 น. พัก - อาหารวาง  

 เดนิทางกลับ   

    

หมายเหตุ – จะมกีารจัดอบรมใหความรู (เนื้อหาเดยีวกัน) เปน 3 ครัง้ ดังนี้  

1. ครัง้ที่ 1/1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2017  ทีโ่รงเรยีนอัสสัมชัญศกึษา บางรัก กรุงเทพฯ      

2. ครัง้ที่ 1/2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2017  ที่วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา       

3. ครัง้ที่ 1/3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2017  ทีศู่นยอภิบาลคามลิเลยีน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ     

 



ãºµÍºÃÑº 
เขารวมโครงการเพิ่มพนูความรูครูคําสอน  

วันท่ี 18, 19, 20 กรกฎาคม 2017  

ขาพเจา..................................................................................... ตําแหนง ...................................... 

โรงเรยีน.................................................................. เขต........... เบอรโทร....................................... 

สงครูคําสอนและครูคาทอลกิเขารวมโครงการเพิ่มพูนความรูครูคําสอน  จํานวน............คน    

ที่ ช่ือ-สกุล 

เข้าร่วมวนัที่ 

18 ก.ค. 17 

ร.ร. อสัสัมชัญ

ศึกษา 

19 ก.ค. 17 

วดั น. ยอแซฟ 

อยุธยา 

20 ก.ค. 17 

ศูนย์คามลิเลยีน 

ลาดกระบัง 
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