122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070, 02-681-3850 โทรสาร. 02-681-3851 Email: ccbkk@catholic.or.th

ที่ ศค 06/2018
1 กุมภาพันธ์ 2018
เรื่อง

การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ 2561

เรียน

ผู้อานวยการ ที่นับถือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบตอบรับ 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 3. ใบสมัครหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ

การอบรมหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ เป็นหลักสูตรที่ทางแผนกคริสตศาสนธรรมได้จัดขึ้น
ร่วมกับ ศูนย์อ บรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ เพื่ อให้ต อบสนองต่อ แนวทางของกฤษฎี กาสมั ชชาใหญ่ของ
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาคริสตชนฆราวาสอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ฆราวาสในทุกบทบาทได้พัฒนาตนเป็นผูอ้ ภิบาลและผู้ร่วมอภิบาลที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ (เทียบ
กฤษฎีก า ข้ อ 36-38) หลัก สูต รนี้ จึง เป็น โอกาสให้ บุคลากรในทุก บทบาทหน้ าที่ ส ามารถเข้ ารั บการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวในช่วงระหว่างปีการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยสามารถเลือกสถานที่ที่
สะดวกได้จาก 3 แห่งคือ 1) ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน นครปฐม 2) โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศึกษา บางรัก กรุงเทพฯ และ 3) โรงเรียนราษฎร์บารุงศิลป์ บ้านแพน อยุธยา โดยมีค่าใช้จา่ ยตลอด 3 ปีจานวน
55,250 บาท รายละเอียดอื่นๆ ดูได้จากแผ่นพับที่แนบมา
ทางแผนกคริสตศาสนธรรมฯ จึงเรียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว และแจ้งการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ในปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนากลุ่มบุคคลเป้าหมายดังกล่าว สาหรับผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณครู
ยุพา ชูลีระรักษ์ แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ 122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซอย
นนทรี 14 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 08-5363-0720, 0-2681-3850
โทรสาร 0-2681-3851 E-mail: ccbkk@catholic.or.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ขอขอบคุณและ
ขอพระเจ้าทรงอานวยพรท่านตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงสมหมาย มธุรสสุวรรณ)
ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ผู้ประสานงาน
คุณครูยุพา ชูลรี ะรักษ์
โทรศัพท์ 08-5363-0720

แบบตอบรับ
หลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2561
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..........................................................นามสกุล........................................................
ตาแหน่ง ...................................................................................
โรงเรียน......................................................................... เขต............... เบอร์โทร.............................................
มีความประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับอบรมหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ จานวน............คน คือ
1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล....................................................
2. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล....................................................
3. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล....................................................
(ผู้สมัครกรุณากรอกใบสมัครส่งพร้อมกับแบบตอบรับด้วย)
ไม่สะดวกที่จะส่งบุคลากรในปีนี้

ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง ..........................................................................
วันที่........../.........................../.............

หมายเหตุ : กรุณาส่ง แบบตอบรับและใบสมัคร กลับภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ไปที่ คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์ แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซอยนนทรี 14
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 08-5363-0720, 0-2681-3850 โทรสาร 0-2681-3851
E-mail: ccbkk@catholic.or.th

ผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาคพิเศษปี 1

ใบสมัครของนักศึกษาศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม สามพราน
ปีการศึกษา ………...…… รุ่นที่ 1 ภาคพิเศษ
*****************************
(โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนด้วยลายมือบรรจง)
1. ชื่อนักบุญ…………………………………………………ชื่อ………………………………….………………
นามสกุล….…………….…………………………..…ชื่อเล่น.......…....……….
เกิดวันที่……….เดือน………………………….…………..ค.ศ.………………………..พ.ศ. ………………...……
ที่อยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) บ้านเลขที่…..…..หมู่…….ซอย…….……………ถนน……………………ตาบล/แขวง…………………….…….
อาเภอ/เขต………………..…………………..จังหวัด…………………..………………….……รหัสไปรษณีย์ ……………….....………….
โทร ……………………………………….
2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที…
่ …...…… หมู่ที่ …...….. ซอย ………..………………..…ถนน…………..............…….…………….
ตาบล/แขวง…………………………...………..อาเภอ/เขต………….…………….…………จังหวัด…………….………..….……………..
รหัสไปรษณีย์ …………………………… โทร. ………………………………….
3. สังกัดวัด/สถาบัน/คณะนักบวช………………………..…..............…..........……… สังฆมณฑล ………………......……….………….……
4. ชื่อบิดา………………………….….…….นามสกุล…………………….…………… อาชีพ…………………………….….. อายุ ……….. ปี
ชื่อมารดา………………………………….นามสกุล………………………………… อาชีพ ………………..….….…….…. อายุ ……….. ปี
มีพี่น้อง……………คน เป็นชาย…......……… คน เป็นหญิง …………...…. คน เป็นบุตรคนที่ ……..…….
ชื่อสามี……………………………..…..…นามสกุล……………………………….…อาชีพ…………….…………….……..อายุ ………. ปี
ชื่อภรรยา………….………………..……..นามสกุล …………………...…………….อาชีพ …………………...…..………...อายุ ……...... ปี
มีบุตร …………..………… คน ชาย ………….…………….คน หญิง ……………………คน
5. ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษาชั้นสูงสุด................................................................จาก ……….….......................……เมื่อปี พ.ศ.………....…
วุฒิบัตรหรือปริญญาอื่นๆ ......……………….….....………..…………จาก....................................................................เมื่อปี พ.ศ. …….……
6. ฐานะหรืออาชีพในปัจจุบัน…….……………………..…..………ฐานะหรืออาชีพที่เคยประกอบมาก่อน ……….…………………….……
หากมีประสบการณ์ในการสอนคาสอน เคยสอนในระดับ
6.1 ชั้น ………………………………………………. เป็นเวลานาน ………………....……………ปี
6.2 ชั้น ………………………………………………. เป็นเวลานาน ………………....……………ปี
6.3 ชั้น ………………………………………………. เป็นเวลานาน ………………....……………ปี
7. ความมุ่งหมายในการเข้ามารับการอบรมหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ………………….................………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………..………………………………....................................................................................................................... ...........……
…………………..………………………………...........................................................................................................................………
8. ความตั้งใจเมื่อศึกษาจบแล้ว ...............................................................................................................................................................................
...........................………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………….................................................................................................................................…
………………….........................................................................................................…………………………………………….......……...…

9. มีความถนัดพิเศษหรือสนใจพิเศษในเรื่อง
………………………………………………………………………..………………………..…………………………………………………
……………………………............................................................................................................................. .....………………………………..
10. ในการศึกษาครั้งนี้มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดพิเศษกับ
…………………………………………........................................................................................................…………………………………...
.………………………………………………………………………………………………………………………........................…………..
11. ผู้สมัครเข้าศึกษาโดยใช้ทุนการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ทุนส่วนตัว
 ทุนจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้อง
 ทุนจากคณะหรือสถาบัน (โปรดระบุ……………………………………………….……………)
12. สถานที่ที่สามารถเดินทางไปเรียนได้สะดวก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก  โรงเรียนราษฎร์บารุงศิลป์ อยุธยา
13. ผู้สมัครได้รับทราบระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมนี้แล้ว ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของศูนย์ฯ
ทุกประการ จนสาเร็จตามหลักสูตร

ลงชื่อ…………………………….………………………
(ผู้สมัครเข้าศึกษา)
วันที่........... เดือน .................................. ค.ศ. ..................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้าพเจ้า.............................................................................................นามสกุล.......................................................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................................................................รูจ้ ักนักศึกษาในฐานะ.........................................................
ขอรับรองว่า นักศึกษาชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................นามสกุล.........................................................................
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ
ความเห็นของผู้รับรอง (ถ้ามี)................................................................................................................ .................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................................................ผู้รับรอง
(........................................................................................)
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ....................

วงจรที่ 3 ชั้นปี 3 / รายวิชา
หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
 วรรณกรรมนักบุญยอห์น-วิวรณ์
หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
 บทจดหมายในพันธสัญญาใหม่
หมวดพระสัจธรรม
 ข้าฯเชื่อถึงพระจิต (CCC ข้อ 683-975)
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล
 ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล
หมวดจริยธรรม 3
- พระบัญญัติประการ 7 CCC ข้อ 2401-2463
- พระบัญญัติประการ 8 CCC ข้อ 2464-2513
- พระบัญญัติประการ 10 CCC ข้อ 2534-2557

หน่วยกิต
2
2

2

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อปี ของนักศึกษาชั้นปี 2-3
รายการ
อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ

3,720

ค่าหน่วยกิต

8,000

ค่าบารุงการศึกษา

700

ทัศนศึกษา/แสวงบุญ

ค่าสถานที่

700
3,000

รายการหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นปี 2

2,420

รายการหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นปี 3

1,880

รวม ค่าลงทะเบียน ชั้นปี 2

18,540

รวม ค่าลงทะเบียน ชั้นปี 3

18,000

2

2

หมวดคริสตศาสนธรรม 3
 พันธกิจและการอภิบาล
 การจัดค่ายคาสอน/ฝึกปฏิบัติ-กิจกรรมคาทอลิก
 วิธีการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ JOD
 ดนตรีศาสนา
 วิถีชุมชนวัด
 การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

3
3
P
2
P

 โครงงานเสริมทักษะ (Personal project)

P

รวมจานวนหน่วยกิตทั้งหมด

20

2

หากท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อได้ที่
คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์
แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซอยนนทรี 14
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
เปิดอบรมหลักสูตร “คริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ”
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม เป็นศูนย์อบรมคาสอนระดับชาติ ได้รับ
มอบพันธกิจจากพระศาสนจักรในประเทศไทย ให้เป็นสถาบันเผยแผ่ความเชื่อ
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถในงานสอนคาสอนให้แก่ผู้สนใจ
และผู้รับผิดชอบงานคาสอน ทั้งในระบบโรงเรียน เขตวัด และศูนย์คาสอน
ของสังฆมณฑล ให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้านพระคัมภีร์ เทววิทยา และชีวิตจิต
เพื่อเสริมทักษะการสอนคาสอน หรือการสอนวิชาคริสตศาสตร์ได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ ฝึกอภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ ร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ จึงได้จัดอบรมคริสตศาสน
ธรรมภาคพิเศษแก่ครูคาสอน ครูคาทอลิก และคริสตชนฆราวาสผู้สนใจ ที่ไม่มี
โอกาสศึกษาในสาขาคริสตศาสนศึกษาหลักสูตร 5 ปี (ปริญญาตรี) ของวิทยาลัย
แสงธรรม และหลักสูตรคาสอนภาคฤดูร้อน ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดอบรมในช่วง
ระหว่างปีการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี โดยใช้เวลาเรียน 3 ปี
วิสัยทัศน์
ศิษย์พระเยซูคริสต์ ประจักษ์พยานชีวิต
เพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งความเชื่อ

คุณครูยุพา ชูลีระรักษ์ โทร. 08-5363-0720
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อปี ของนักศึกษาชั้นปี 1
รายการ
อาหาร-อาหารว่าง
ค่าหน่วยกิต
ค่าบารุงการศึกษา
ทัศนศึกษา/แสวงบุญ
รายการหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นปี 1
ค่าสถานที่
รวม

โทรศัพท์ 0-2681-3850 โทรสาร 0-2681-3851
3,480
8,000
500
600
3,130
3,000
18,710

E-mail : ccbkk@catholic.or.th
Website : www.kamsonbkk.com
กาหนดรับสมัคร 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2018
สาหรับการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ ปี ค.ศ. 2018 นี้
เปิดการอบรมเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 27 กันยายน
ค.ศ. 2018 และ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2018 ถึง วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2019

พันธกิจ
ศาสนบริกรเพื่อเผยแผ่ความเชื่อ มุ่งมั่นที่จะเป็นศิษย์ของพระเยซู
คริสต์ มีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า ด้วยการภาวนา พระวาจา และศีล
ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมมือกันประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตและการเสวนา เพื่อยืนยัน
ถึงศักดิ์ศรีมนุษย์ สร้างเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น ให้เข้มแข็งใน
ความเชื่อและในทุกมิติชีวิต พัฒนาการอบรมความเชื่อ งานคาสอนอย่างต่อเนื่อง
ในทุกด้าน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

1. มุ่งผลิตผู้อบรมคริสตศาสนธรรม (ครูคาสอน ครูคาทอลิก คริสตชนฆราวาส
ผู้สนใจ) ที่มีคุณภาพ ให้มีความสานึกในการเป็นสานุศิษย์ของพระคริสตเจ้า
2. ให้นักศึกษาดาเนินชีวิตตามความเชื่อ รักและรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยจิตตารมณ์
ของพระคริสตเจ้า
3. ให้การอบรมแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในด้านคริสตศาสนศาสตร์ และ
ให้ได้รับประสบการณ์ในงานแพร่ธรรม เพื่อเป็นผู้ประสานงานด้านคาสอน
เป็นผู้สอนวิชาคาสอน วิชาคริสตศาสตร์ และผู้นากลุ่มคริสตชน
4. เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมทักษะการสอนคริสตศาสนธรรมและวิชาคริสต
ศาสตร์ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่วมอภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์
และร่วมพันธกิจแบ่งปันข่าวดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นครูคาสอน ครูคาทอลิก ที่ผ่านการรับรองจากต้นสังกัด และคริสตชนฆราวาส

ผู้สนใจ
2. อายุไม่ต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์
3. สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
5. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้านคริสตศาสนาและนาความรู้ไปปฏิบัติในชีวิต

หลักฐานการรับสมัคร
1. สาเนาวุฒิการศึกษา
จานวน 1
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1
4. สาเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
จานวน 4
6. ใบรับรองจากเจ้าอาวาส นักบวชหรือผู้บริหาร (ถ้ามีต้นสังกัด) จานวน

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
รูป
1 ชุด

ระยะเวลาเรียน 08.30 น. – 14.30 น. (ทุกวันพฤหัสบดี)
สถานที่เรียน
สามารถเลือกได้ตามความสะดวก ที่
1. ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ (NCC) สามพราน
2. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก กรุงเทพฯ
3. โรงเรียนราษฎร์บารุงศิลป์ บ้านแพน อยุธยา

หลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ ปี ค.ศ. 2018
(หมายเหตุ: ใช้หนังสือคาสอนพระศาสนจักรคาทอลิก)

วงจรที่ 1 ชั้นปี 1/รายวิชา
หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
 พระคัมภีร์ภาคปัญจบรรพ
หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
 พระวรสารสหทรรศน์
หมวดพระสัจธรรม
 การประกาศยืนยันความเชื่อ (CCC ข้อ 1-197)
ข้าฯเชื่อถึงพระเป็นเจ้าพระบิดา (CCC ข้อ 268-421)
หมวดพิธีกรรม
 พิธีกรรมเบื้องต้น CCC ข้อ 1066-1209
 ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน
- ศีลล้างบาป CCC ข้อ 1210-1286
- ศีลกาลัง
CCC ข้อ 1285-1321
- ศีลมหาสนิท CCC ข้อ 1322-1419
หมวดจริยธรรม 1
 จริยธรรมเบื้องต้น
CCC ข้อ 1710-2051
- พระบัญญัติประการ 1 CCC ข้อ 2052-2141
- พระบัญญัติประการ 2 CCC ข้อ 2142-2167
- พระบัญญัติประการ 3 CCC ข้อ 2168-2195
- พระบัญญัติประการ 4 CCC ข้อ 2196-2257
หมวดคริสตศาสนธรรม 1
 การภาวนาในชีวิตคริสตชน CCC ข้อ 2558-2758
 หลักการสอนคาสอน
 การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคาสอน
 วิชาครู-ครูคาสอน
 การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
 โครงงานเสริมทักษะ (Personal project)
รวมจานวนหน่วยกิตทั้งหมด

หน่วยกิต
2
2

2

3

2

2
3
2
2
P
P
20

วงจรที่ 2 ชั้นปี 2 / รายวิชา
หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม
 พระคัมภีร์ภาคประกาศก-สดุดี
หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
 กิจการอัครสาวก
หมวดพระสัจธรรม
 ข้าฯเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้า (CCC ข้อ 422-682)
หมวดพิธีกรรม
 ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา
- ศีลอภัยบาป CCC ข้อ 1420-1498
- ศีลเจิมคนป่วย CCC ข้อ 1499-1535
 ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน
- ศีลบรรพชา CCC ข้อ 1536-1600
- ศีลสมรส
CCC ข้อ 1601-1690
หมวดจริยธรรม 2
- พระบัญญัติประการ 5 CCC ข้อ 2258-2330
- พระบัญญัติประการ 6 CCC ข้อ 2331-2400
- พระบัญญัติประการ 9 CCC ข้อ 2514-2533
หมวดคริสตศาสนธรรม 2
 บทภาวนาขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า CCC ข้อ 2759-2865
 การสอนคาสอนเด็ก
 การสอนคาสอนเยาวชน
 การสอนคาสอนผู้ใหญ่
 คริสตศาสนาในประเทศไทย
 หลักศาสนสัมพันธ์
 การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
 โครงงานเสริมทักษะ (Personal project)
รวมจานวนหน่วยกิตทั้งหมด

หน่วยกิต
2
2
3

2

2

2
1
1
1
2
2
P
P
20

ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
82 หมู 6 ซอยวัดเทียนดัด ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  (02) 429-0443 Fax : (02) 429-0239
NATIONAL CATECHETICAL CENTER
82 Moo 6 Soi Wat Thiendad, Thakham, Sampran, Nakhonpathom 73110, Thailand.  (02) 429-0443 Fax : (02) 429-0239

ระเบียบการรับสมัครการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ ประจําป ค.ศ.
รายละเอียดการรับสมัคร มีดงั นี้
1.

คุณสมบัตินักศึกษา
1. เปนครูคําสอน ครูคาทอลิก ทีผ่ านการรับรองจากตนสังกัด และคริสตชนฆราวาสผูสนใจ
2. อายุไมต่ํากวา 17 ปบริบูรณ
3. จบการศึกษาขั้นต่ํา ม.6 หรือเทียบเทา
4. มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ
5. มีความกระตือรือรนในการเรียนรูดานคริสตศาสนาและนําความรูไปปฏิบัตใิ นชีวิต

2. การลงทะเบียน : สามารถลงทะเบียนได ระหวางวันที่ 1 มีนาคม – 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
3. วันเรียน คือ
3.1 ทุกวันพฤหัสบดี ระหวางเวลา 08.30 น. - 14.30 น.
3.2 ทัศนศึกษา - แสวงบุญ นักศึกษาป 1 - 3 (จะแจงใหทราบภายหลัง)
3.3 ฟนฟูจติ ใจนักศึกษาชั้นป 1 - 3 (จะแจงใหทราบภายหลัง)
4. รายวิชาที่เรียน
4.1 สําหรับป 1 (หลักสูตรวงจรที่ 1 รวม 9 วิชา) มีดังนี้
 หมวดพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม : พระคัมภีรภ าคปญจบรรพ
 หมวดพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม : พระวรสารสหทรรศน
 หมวดพระสัจธรรม : พระสัจธรรมการประกาศยืนยันความเชื่อ (CCC ขอ 1-197)
- ขาฯเชื่อถึงพระเปนเจาพระบิดา (CCC ขอ 26-284)
 หมวดพิธีกรรม : พิธีกรรมเบื้องตน (CCC ขอ 1066-1209)
ศีลศักดิ์สิทธิแ์ หงการเริม่ ตนชีวิตคริสตชน
- ศีลลางบาป (CCC ขอ 1210-1286)
- ศีลกําลัง (CCC ขอ 1285-1321)
- ศีลมหาสนิท (CCC ขอ 1322-1419)
 หมวดจริยธรรม 1 : จริยธรรมเบื้องตน (CCC ขอ 1710-2051)
- พระบัญญัติประการที่ 1 (CCC ขอ 2052-2141)
- พระบัญญัติประการที่ 2 (CCC ขอ 2142-2167)
- พระบัญญัติประการที่ 3 (CCC ขอ 2168-2195)
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- พระบัญญัติประการที่ 4 (CCC ขอ 2196-2257)
 หมวดคริสตศาสนธรรม 1
- การภาวนาในชีวิตคริสตชน (CCC ขอ 2258-2758)
- หลักการสอนคําสอน
- การใชพระคัมภีรในการสอนคําสอน
- วิชาครู-ครูคําสอน
- การเขาเงียบฟนฟูจิตใจ
4.2 สําหรับปที่ 2 (หลักสูตรวงจรที่ 2 รวม 11 วิชา) มีดงั นี้
 หมวดพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม : พระคัมภีรภ าคประกาศก - สดุดี
 หมวดพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม : กิจการอัครสาวก
 หมวดพระสัจธรรม : พระสัจธรรมขาฯเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจา (CCC ขอ 422-682)
 หมวดพิธีกรรม : ศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเยียวยารักษา
- ศีลอภัยบาป (CCC ขอ 1420-1498)
- ศีลเจิมคนปวย (CCC ขอ 1499-1535)
ศีลศักดิ์สิทธิแ์ หงการเสริมสรางความเปนหนึ่งเดียวกัน
- ศีลบรรพชา (CCC ขอ 1536-1600 )
- ศีลสมรส (CCC ขอ 1601-1690)
 หมวดจริยธรรม 2
- พระบัญญัติประการที่ 5 (CCC ขอ 258-2330)
- พระบัญญัติประการที่ 6 (CCC ขอ 2331-2400)
- พระบัญญัติประการที่ 9 (CCC ขอ 2514-2533)
 หมวดคริสตศาสนธรรม 2
- บทภาวนาขององคพระผูเ ปนเจา (CCC ขอ 2759-2865)
- การสอนคําสอนเด็ก
- การสอนคําสอนเยาวชน
- การสอนคําสอนผูใหญ
- คริสตศาสนาในประเทศไทย
- หลักศาสนสัมพันธ
- การเขาเงียบฟนฟูจิตใจ
4.3 สําหรับปที่ 3 (หลักสูตรวงจรที่ 3 รวม 10 วิชา ) มีดังนี้
 หมวดพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม : วรรณกรรมของยอหน - วิวรณ
 หมวดพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม : บทจดหมายในพันธสัญญาใหม
 หมวดพระสัจธรรม : พระสัจธรรมขาฯเชื่อถึงพระจิต (CCCขอ 683-975)
พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล
 ประวัติศาสตรพระศาสนจักรสากล
 หมวดจริยธรรม 3
- พระบัญญัติประการที่ 7 (CCC ขอ 2401-2463)
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- พระบัญญัติประการที่ 8 (CCC ขอ 2464-2513)
- พระบัญญัติประการที่ 10 (CCC ขอ 2534-2557)
หมวดคริสตศาสนธรรม 3 : พันธกิจและการอภิบาล
- การจัดคายคําสอน/ฝกปฏิบัต-ิ กิจกรรมคาทอลิก
- วิธีการคนพบความหมายในพระคัมภีร JOD
- ดนตรีศาสนา
- พันธกิจและการอภิบาล / วิถชี ุมชนวัด
(Basic Ecclesial Community)
- การเขาเงียบฟนฟูจิตใจ

5. เครื่องแตงกายและสิ่งที่ตอ งนํามาดวย
5.1
นักศึกษาชาย - หญิง แตงกายแบบสุภาพ และชุดสําหรับรวมพิธีกรรมตาง ๆ
5.2
สิ่งที่ตองนํามาดวย (ตามใบรายการที่แนบมา)
5.2.1 หนังสือพระคัมภีรฉบับสมบูรณ
5.2.2 หนังสือคําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาค 1 - 4
5.2.3 หนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ ตามรายวิชา
6. คาใชจายในการลงทะเบียนภาคพิเศษ ป ค.ศ. 2018
6.1
คาลงทะเบียน
- คาหนวยกิต
- คาบํารุงการศึกษา
- ทัศนศึกษา/แสวงบุญ
- คาหนังสือประกอบการเรียน
- คาอาหาร+อาหารวาง
- คาสถานที่

8,000
500
600
3.130
3,480
3,000
18,710

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7. ขอใหนักศึกษาโปรดนําเอกสารประกอบการสมัครตอไปนี้มาดวย
7.1 สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน 1
7.2 สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 1
7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน 1
7.4 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถามี)
จํานวน 1
7.5 รูปถายขนาด 1 นิ้ว
จํานวน 4
7.6 ใบรับรองจากเจาอาวาส นักบวช หรือผูบริหาร (ถามีตนสังกัด) จํานวน 1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
แผน
ชุด

รวม

หากทานไดรับนังสือแจงฉบับนี้แลว และมีความประสงคหรือสงสมาชิกเขารับการอบรม เพื่อความสะดวกในการจัด
เตรียมการในฝายตาง ๆ ขอความกรุณานักศึกษาใหม (ป 1) กรอกรายละเอียดในใบสมัครพรอมเอกสารประกอบการ
สมัคร, ใบรับรองของตนสังกัด (ถามี) และสงกลับมายัง
3

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ซอยนนทรี 14
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
หรือสมัครทางโทรศัพท 0-2681-3850 , 09-5953-3070 โทรสาร : 0-2681-3851
Website : www.kamsonbkk.com
E - Mail : ccbkk@catholic.or.th
สําหรับผูท ี่ตองการลงทะเบียน สามารถชําระคาลงทะเบียนไดที่
ซิสเตอรวรรณี ฉัตรสุภางค
ธนาคารทหารไทย สาขา สามพราน นครปฐม
เลขที่บญ
ั ชี 525-2-00064-0

ผูสนใจกรุณาสมัครเรียนกอนวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2018
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