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หน่วยงานพฒันาบุคลากรสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ความเป็นมา 

หน่วยงานพฒันาบุคลากร แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ก่อตั้งข้ึนดว้ยนิมิตและความเห็น
ร่วมกนัถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการพฒันาบุคลากรของสภาคริสตจกัรฯ ในทุกส่วนและทุก
ระดบัใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อร่วมกนัรับใชพ้นัธกิจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ “เพื่อพระองคจ์ะได้
มีคริสตจกัรท่ีมีสง่าราศี” (เอเฟซสั 5:27) ความตั้งใจดงักล่าวไดป้ระสบผลส าเร็จ เม่ือมีการจดัโครงสร้าง
การบริหารพนัธกิจของสภาคริสตจกัรฯ ข้ึนใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสภาคริสตจกัร
ในประเทศไทย สมยัวสิามญั คร้ังท่ี 1/1999 ซ่ึง “หน่วยงานพฒันาบุคลากร” ไดรั้บอนุมติัให้เป็น
หน่วยงานหน่ึงในพนัธกิจพฒันาบุคลากรและสวสัดิการ 

วตัถุประสงค์ 

1. สนบัสนุน และส่งเสริมใหค้ริสตจกัร สถาบนัและหน่วยงานจดัเตรียมบุคลากร เพื่อเป็นผูใ้ช้
พนัธกิจต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม 

2. รวบรวมขอ้มูลของคริสตจกัร สถาบนั หน่วยงาน เพื่อการพฒันาบุคลากรในระดบัต่าง ๆ  
3. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเช่ือ ศรัทธาในพระเยซูคริสตอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

นโยบายพนัธกจิพฒันาบุคลากรและสวดัิการสภาคริสตจักรฯ ค.ศ. 1999-2002 

1. จดัใหมี้การเตรียมบุคลากร เพื่อคริสตจกัร หน่วยงาน และสถาบนัต่าง ๆ โดยการสรรหาจาก
คริสตจกัรและสถาบนัของสภาคริสตจกัรฯ เพื่อเป็นบุคลากรในคริสตจกัรหน่วยงานและสถาบนั 

2. จดัใหมี้การพฒันาบุคลากรทุกระดบั เพื่อเพิ่มพนูทกัษะความรู้และประสิทธิภาพในการ
ท างานใหส้อดคลอ้งต่อสภาพคริสตจกัรและสังคม 

3. จดัใหมี้สวสัดิการท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัทั้งในขณะปฏิบติังานและหลงั
เกษียณอายกุารท างาน 

4. จดัใหมี้การบริหารจดัการบุคลากรอยา่งเป็นระบบเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ซ่ึงกนั
และกนั 

งานข้อมูลและวจิัย 

- ส ารวจความตอ้งการในการพฒันาบุคลากร 
- วางแผนพฒันาบุคลากร ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของสภาคริสตจกัรฯ 
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- วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อท า Career Path ของบุคลากรในสภาคริสตจกัรฯ 
- เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลสารสนเทศของบุคลากร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบุคลการใน

อนาคต 
- วเิคราะห์ขอ้มูลการใหทุ้นการศึกษา 
- วจิยัโครงสร้างของบุคลากรในหน่วยงานของสภาคริสตจกัรฯ 
- ติดตามและประเมินผลการพฒันาบุคลากร 

งานฝึกอบรมและสัมนา 

- จดัท าและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
- จดัอบรม/สัมมนาในหลกัสูตรต่าง ๆ ตามแผนท่ีวางไว ้
- ประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
- ประเมินหลกัสูตร เพื่อใหต้รงกบัวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

งานจัดสรรทุนและธุรการ 

- จดัระบบการใหทุ้น และจดัสรรทุนให้แก่ทุกหน่วยงานท่ีตอ้งการ 
- วเิคราะห์ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรทุกประเภท 
- ดูแลงานสารบรรณทุกประเภทของหน่วยงานบุคลากร 

แผนงานระยะยาว (5 ปี ) (ค.ศ. 2004) 

1. จดัตั้งศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหวา่งคริสตจกัร หน่วยงานและสถาบนั
ของสภาคริสตจกัรฯ 

2. เสริมสร้างพฒันาผูน้ าคริสตจกัร (Church Leader ship Training) เพื่อเสริมสร้างผูน้ าใหมี้ส่วน
ร่วมในพนัธกิจต่าง ๆ ของคริสตจกัร 

3.ประสานงานกบัหน่วยงานและสถาบนัต่าง ๆ ในการพฒันาบุคลากร 
4. ด าเนินการและติดตามการให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิกของสภาคริสตจกัรฯ 
5. ประสานงานกบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน คริสตจกัรภาคและหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมกระบวนการ

ท าพนัธกิจแบบมีส่วนร่วม โดยใหค้ริสตจกัรเป็นศูนยก์ลางแห่งการท าพนัธกิจ 
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แผนงานประจ าปี ค.ศ. 2000 (1 พ.ค. 2000-30 เม.ย. 2001) 

1. ส ารวจวเิคาระห์ขอ้มูลบุคลากร คริสตจกัร หน่วยงาน และสถาบนั เพื่อการวางแผนการ
พฒันาบุคลากร 

2. จดัท าระเบียบ และวางระบบการพฒันาบุคลากร (การศึกษาต่อ) ของบุคลากรท่ีท างานใน
หน่วยงานของสภาคริสตจกัรฯ 

3. จดัท าระเบียบและวางระบบการใหทุ้นการศึกษาแก่สมาชิกสภาคริสตจกัรฯ 
4. จดัท าหลกัสูตรเสริมสร้างพฒันาผูน้ าคริสตจกัร (Church Leadership Training) เพื่อท าหนา้ท่ี

เป็นผูมี้ส่วนร่วมในพนัธกิจของคริสตจกัร 
5. จดัการอบรมเสริมสร้างพฒันาผูน้ าคริสตจกัร (Church Leadership Training) 
6. ประสานงาน เพื่อใหมี้การวางแผนการพฒันาบุคลากรทุกระดบัร่วมกบัหน่วยงานและ

สถาบนัของสภาคริสตจกัรฯ 
7. จดัการสัมมนาระดบัคริสตจกัรทอ้งถ่ิน และคริสตจกัรภาคเพื่อเรียนรู้กระบวนการท าพนัธกิจ

แบบมีส่วนร่วม 
“เพื่อพระองคจ์ะไดมี้คริสตจกัรท่ีมีสง่าราศี” 
ใหค้  าแนะน า มีส่วนร่วม และตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อ 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาบุคลากร 
อาคารหน่วยงานศิษยาภิบาล ชั้น 2 
9/1 ถ. รัตนโกสินทร์ ต.วดัเกต 
อ.เมือง จ.เขียงใหม่ 50000 
(053) 306622-3, โทร (053) 306279 
เพื่อใหก้ารด าเนินของหน่วยงานพฒันาบุคลากรบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง และ

ตอบสนองต่อนโยบายสภาคริสตจกัรในประเทศไทย คณะกรรมการพนัธกิจพฒันาบุคลากร และ
สวสัดิการ จึงจดัโครงสร้างและความรักผดิชอบ ดงัน้ี 
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โครงการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานสมาชิกคริสตจกัรคร้ังท่ี 2 
หน่วยงานพฒันาบุคลากร แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

หลกัการและเหตุผล 

นบัตั้งแต่ปีคริสตศกัราช 1997 สภาคริสตจกัรในประเทศไทย ไดพ้ยายามจะส ารวจขอ้มูล
พื้นฐานของสมาชิกในสังกดัใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นมากท่ีสุด ซ่ึงการส ารวจคร้ังนั้นแทบจะเรียก
ไดว้า่เป็นการส ารวจอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกของสภาคริสตจกัรฯ โดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก
คริสตจกัรเกือบครบร้อยเปอร์เซ็นต ์ อยา่งไรก็ตามก็มีบางส่วนท่ีไม่ส่งขอ้มูล หรือใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น 

โครงสร้างและความรับผิดชอบ 

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

คณะกรรมการพนัธกิจพฒันาบุลกรและสวสัดิการ 

ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาบุคลากร 

กรรมการบริหารหน่วยงานพฒันาบุคลากร 

งานขอ้มูลและวิจยั งานจดัสรรทุนและธุรการ งานฝึกฝนและสมัมนา 
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อาจจะเพราะความจ ากดัของเวลาหรือเหตุผลอ่ืน ๆ ซ่ึงผลการส ารวจดงักล่าวมีประโยชน์อยา่งมากมาย
ต่อการอภิบาลและบริหารคริสตจกัร 

การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิกคริสตจกัรคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 2 โดยหลกัการท่ีส าคญัอยูท่ี่การ
ท าขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด และมีการสร้างเครือข่ายขอ้มูลใหมี้ประโยชน์และเอ้ือเฟ้ือซ่ึงกนัและ
กนัใหม้ากท่ีสุด ยิง่กวา่นั้นการส ารวจคร้ังน้ีมีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบชดัเจนเพื่อจดัระบบขอ้มูลใหมี้
ระเบียบ มีการสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่คริสตจกัร หน่วยงาน และสถาบนัใหม้ากยิง่ข้ึน 

อีกทั้งการส ารวจขอ้มูลสมาชิกคริสตจกัรในคร้ังน้ีใหส้อดคลอ้งต่อระเบียบปฏิบติัธรรมนูญแห่ง
สภาคริสตจกัรในประเทศไทยขอ้ท่ี 78.8,88.1 และขอ้ท่ี 94.19 อนัเป็นหนา้ท่ีของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน
จะตอ้งจดัท าทะเบียนสมาชิก และคริสตจกัรภาคเป็นผูต้รวจสอบรับรองทะเบียนสมาชิก และคริสตจกัร
ภาคเป็นผูต้รวจสอบรับรองทะเบียนดงักล่าว 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อปรับปรุงขอ้มูลของคริสตจกัรท่ีมีอยูใ่ห้เป็นปัจจุบนัและมีระบบท่ีเป็นระเบียบอยา่งชดัเจน 
2.เพื่อรวบรวมขอ้มูลใหเ้ป็นศูนยก์ลางสารสนเทศและสร้างเครือข่ายบริการแก่คริสตจกัร 

หน่วยงานและสถาบนั 
3. เพื่อสรุปขอ้มูลในเชิงสถิติ และวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อช่วยคริสตจกัรในการอภิบาล และบริหาร

จดัการ 
4.เพื่อตอบสนองระเบียบการปฏิบติัของธรรมนูญแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทยขอ้ท่ี 

78.8,88.1 และขอ้ท่ี 94.19 

ผู้รับผดิชอบ 

หน่วยงานพฒันาบุคลากร 

กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกคริสตจกัรในสังกดัสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

วธิีการด าเนินการ 

1. จดัท าโครงการและน าเสนอขออนุมติัตามขั้นตอน 
2. ปรับปรุงแบบส ารวจเดิมเพื่อเพิ่มเติมขอ้มูลท่ีตอ้งการใหม่ 
3. น าเสนอและประสานงานกบัคริสตจกัรภาคเพื่อด าเนินการ 
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4. ประสานงานเพื่ออบรมสัมมนาผูส้ ารวจขอ้มูล 
5. ประสานงานเพื่อส ารวจขอ้มูล 
6. รวบรวมขอ้มูล และบนัทึกขอ้มูล 
7. สรุปขอ้มูลเชิงสถิติ 
8. ส่งขอ้มูลคืนคริสตจกัรทอ้งถ่ินและคริสตจกัรภาค 
9. ติดตามประสานงานเพื่อการใชข้อ้มูลในการอภิบาลและบริหารคริสตจกัร 

ระยะเวลา  

เดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม ค.ศ. 2000 

งบประมาณ 

หน่วยงานพฒันาบุคลากร แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีศูนยข์อ้มูลกลางสารสนเทศ และระบบเครือข่ายของคริสตจกัร 
2. คริสตจกัรมีทะเบียนสมาชิกเป็นของตนเองเพื่อตอบสนองระเบียบปฏิบติัของธรรมนูญแห่ง

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย 
3. คริสตจกัรมีเคร่ืองมือในการอภิบาลและบริหารคริสตจกัรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 69 ฉบบัท่ี 603 กนัยายน 2000, หนา้ 47-50. 


