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1.1 หนังสือประกาศกโฮเชยาและประกาศกมีคาห์  
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3. จัดท าบทเทศน์ในรายการพระจ้าสถิตกับเรา            

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรมพระคัมภร์ี ปี ค.ศ.2019/2562 

I.การประชุม  

          1.1 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ                               

           ครั้งที่ 1/2019 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2019   ณ ห้องประชุมส านักมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่   มีผู้เข้าประชุม 18 คน  

          

          

 

 



 

 

                  ครั้งที่ 2/2019 วันที่ 24-25 กรกฏาคม 2019  ณ บ้านผู้หว่าน  สามพราน มีผู้เข้าประชุม  24  คน  

                      

                     



1.2   ประชุม International Biblical – Pastoral Congress, Organized by Catholic Biblical Federation, Rome 23-26  April 2019 
“THE BIBLE AND LIFE: Biblical Inspiration of the Entire Pastoral Life and Mission of the Church (VD 73) Experiences and 
Challenges”   มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 ท่าน จากประเทศไทย 5 ท่าน คือ บิชอปลอืชัย ธาติวิสัย และบิชอปวีระ อาภรณ์
รัตน์   คณะกรรมการฯ แผนกพระคัมภีร์ สภาประมุขฯ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ  แผนกพระ
คัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ และ คุณครูอรุณประภา สุขกสี  แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑลจันทบุรี  

 

 

 

 
สมาชิก CBF เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส วันที่ 26 เมษายน 2019 



                                             

 

            

             

สมาชิก CBF จากประเทศไทย 5 ท่านเข้าร่วมประชมุฯ พระคาร์ดนิัลตาเกลประธานและคณุพอ่แจน เลขาธิการ CBF โลก 

สือ่พระคมัภีร์: จากแผนกพระคมัภีร์ อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ และแผนกพระคมัภีร์ สงัฆมณฑลจนัทบุรี ท่ีน าไปแสดงท่ีประชุม ฯ 



2. ประชุมกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย   

2.1 ประชุมสามัญประจ าทกุ 3 เดือน  

2.1.1วันที่ 13 มีนาคม  2019      ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย   

2.1.2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2019ๆ     ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย 

2.1.3 วันที่ 18 กันยายน 2019     ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย 

2.1.4 วันที่ 4 ธันวาคม 2019   ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย และส่งความสุขคริสต์มาสให้กับคณะกรรมการฯ  

                   

                      

                   



2.2 ประชุมสมัชชา และประชุมวิสามัญ 

2.2.1        วันที่ 23 มีนาคม 2019 ประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย  ณ คริสตจักรสามย่าน 

2.2.2 วันที่ 25 ตุลาคม 2019    ประชุมกรรมการสรรหาตัวเลขาธิการสมาคมฯ   ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย 

II. กิจกรรมส าหรับคริสตชนฆราวาส นักบวช และผู้สนใจ 

      ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน   

1. จัดอบรมคอร์สพระคัมภีร์ส าหรับคริสตชน ผู้น าบีอีซี และผู้สนใจ 

1.1  หนังสือประกาศกโฮเชยา และประกาศกมีคาห์   โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาตนิ เป็นวิทยากร   
        วันเสาร์ที่  23 กุมภาพันธ์ 2019 จ านวน  53 คน    และ วันเสาร์ที่  2 มีนาคม 2019  จ านวน58  คน 

 

  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

1.2 หนังสือประกาศกอิสยาห์  โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน  
เป็นวิทยากร วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2019 จ านวน 31 คน  และ วันที่ 8  มิถุนายน ค.ศ.2019   
มีผู้มาสมทบจากคอร์สผู้หว่าน 31 คนรวมเป็น 62 คน     
 

   
 

    
 



 
 

 
 
 
 



 

      1.3 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับประกาศโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์  โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน  
       เป็นวิทยากร  วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2018 และวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019  จ านวน 40 คน  
 

    
 

   
 



 
      

 
 
      
 



1.4. วัดในเขต 4 ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์    "พระวรสารตาม           
ค าบอกเล่านักบุญยอห์น โดยทีมวิทยากรจากแผนกพระคัมภีร์และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ   ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019  มีผู้เข้ารับการอบรมฯ 37 คน  และคร้ังที่ 2 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019  มีผู้เข้า
รับการอบรมฯ 29 คน  ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ล าไทร   
ครั้งที่ 1  วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2019    

         
 

         
 



    ครั้งที่ 2  วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019  มีผู้เข้ารับการอบรมฯ 29 คน 

 
 
 
 

 



 
 

 



2. จัดอบรมและฟื้นฟูจิตใจ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดใีหม่” ให้กับฆราวาส  

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2019 แผนกพระคัมภีร์ น าโดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนก จัดอบรมพระคัมภีร์ ศึกษา อ่าน และ
ไตร่ตรองพระวรสารนักบุญยอห์น เพื่อมั่งสู่การเป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต โอกาส 350 ปีมิสซังสยาม ณ บ้านผู้หว่าน          
มีผู้สนใจมาร่วมอบรมครั้งนี้จ านวนกว่า 100 คน     

 

 



    

 

 

 



3. จัดอบรมพระคัมภีร์ คอร์สผู้หว่าน เป็นเวลา 40 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม -10 กรกฏาคม 2019 ณ บ้านผู้หว่าน มีผู้เข้ารับการ
อบรม ฯ 31 คน  

                     

                                                                                                           

                     

 



รายชื่อผู้เข้าคอร์สผู้หว่าน 5 /2019  จ านวน 31 คน 
หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 1.อันตนแห่งปาดัว พิพัฒน์  กมลสุทธิ 
แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2.นายเอกพันธ์ พิทักษ์วงศ์ 
สมาชิกบีอีซี วัดพระเยซเูจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 3.เทเรซาศิริพร  พิมทอง 
วัดธรรมาสนน์ักบุญเปโตร อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ 4.มารีอา สมพร กิจเจริญ 
คณะแพร่ธรรมแห่งแม่พระฟาติมา วัดแม่พระฟาติมา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   5.มารีอา เทเรซา ยุพดี ยนิดีคูณ 
คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท   วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   6.ยวงบัปติสตา ดลุยธรรม ธรรมวงศ์ 
คณะภคินีผู้รับใช้แห่งดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 7.เซซีเลีย บุญญวลัย์ อรุณเรอืง 
คณะภคินีผู้รับใช้แห่งดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 8.เทเรซา อัญชลี วุยแม 
คณะภคินีผู้รับใช้แห่งดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 9.เทเรซา วรางคณา ปานมีศรี 
คณะภคินีผู้รับใช้แห่งดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 10.เซซีลีอา ศิริลักษณ์ เตมิธนศักดิ ์
คณะภคินีผู้รับใช้แห่งดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 11.เอลีซาเบ็ธ รวีวรรณ เขียวไชย 
คณะภคินีผู้รับใช้แห่งดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 12.ซิสเตอร์ เทเรซา พอลลา เฮง 
คณะภคินีรกักางเขนแห่งจนัทบรุี 13.ซิสเตอรอ์ักแนส วลัภา ธารน้ าเดชา 
คณะภคินีรกักางเขนแห่งจนัทบรุี 14.ซิสเตอรเ์วโรนกิา จันทร์สม ต๊ะนุ 
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 15.ซิสเตอร์ธาราทิพย์  พะโกล 
คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ 16.ซิสเตอรก์ิตติมา  โสภานุสนธ 
คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินริมล (ซ.แม่ปอน) 17.ซิสเตอรม์าลี  ละอองฟ้าขจรกุล 
คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินริมล (ซ.แม่ปอน) 18.ซิสเตอร์พมิลนาฎ ประลองผล 
สังฆมณฑลราชบุรี  19. มารีอามักดาเลนา อารยา ชูข า 
สังฆมณฑลจนัทบุรี วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง 20. มารีอา ทิพยาภรณ์ ประทิศ 
สังฆมณฑลจนัทบุรี วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง 21. อันนา วณี สังข์สุวรรณ 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี 22. คุณพ่อยอหน์บอสโกทรงราชย์ ศรีระหงษ์ 
คณะภคินีรกักางเขนแห่งท่าแร่  23. ซิสเตอร์จรีภา ปู่ภิรมย์  
คณะภคินีรกักางเขนแห่งท่าแร ่ 24. ซิสเตอร์ดวงใจ กงแกน่ท้าว 
คณะภคินีรกักางเขนแห่งท่าแร ่ 25.ซิสเตอรบ์ุษบา นุกานนท ์
วัดพระกมุารเยซู ก.ม. 108 อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 26.ยอห์น สมควร เนื่องช้าง 
วัดพระกมุารเยซู ก.ม. 108 อัครสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ 27.กาทารีนา นฤมล เนือ่งช้าง 
สังฆมณฑลปากเซ สปป. ลาว 28. Ms. XAIMANIPHONE NALONE 
สังฆมณฑลปากเซ สปป. ลาว 29. Mr. DOUANGSAYMANYXAY XOR 
อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ (อดีต ผอ. รร.สอนคนตาบอด) 30. มาการีตา มารีนา วงศ์เงินยวง 
อัครสังฆมณฑลกรงุเทพฯ (พิการทางสายตา) 31. มาการิตา มารีอา อาลาก๊อก ลิ้นจี่ บวชสันเทียะ 



4. จัดตอบค าถามพระคัมภีร ์Family Bible Quiz  

4.1 ร่วมกับวัดในเขต 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2019  จ านวน  36  ทีมๆละ 2 คน  มีเจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์ แผนกคริสตศาสนธรรม 
และคุณครูค าสอนเขต 4 รวมทั้งหมด 96 คน  ณ หอประชุม วัดพระวิสุทธิวงส์ ล าไทร   
 

 
            

 



               

         
 

           



             

                    
                     
                        

                     



 
                    
 
      
   

         



       
 

              
 
                                            

             
 



 
 
      4.2 ร่วมกับวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ เขต 3  วันที่  8 ธันวาคม 2019  จ านวน 36 ทีม ๆละ 2 คน รวมเป็น 72 คน ครูค าสอน  
            จ านวน 6 คน สามเณรใหญ่ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์และแผนกคริสตศาสนธรรม จ านวน 4 คน ทั้งหมด 84 คน 
            ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ 
 

                

                 
 



             
 

            
 

           
 

             



          
 

          
 

          
 

          



          
 

         
 

         
 

          



III. กิจกรรมส าหรับนักเรียน  
1.ส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว  โดยอา่นพระวรสารนกับุญยอหน์ 
   และกิจกรรมพระคัมภีร์ Bangkok Bible Missionary  Discipleship 2019   
   และจัดกิจกรรมทดสอบความรู้ด้านพระคมัภีร์ “พระวรสารนักบุญยอห์น” วันที่ 19-26  สิงหาคม 2019 
   มี  ผู้ร่วมโครงการ 48 โรงเรียน จ านวน 4114  คน  มีผู้ผ่านการทดสอบฯ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1233 คน และจัดแข่งขันรอบชิง  
  ชนะเลิศ  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019  จัดมอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ชนะเลิศการทดสอบพระคัมภีร์  
  พระวรสารนักบุญยอห์น ทั้งหมด 4 ระดับ คือ ช้ัน ป.3-4  ช้ัน ป.5-6  ช้ัน ม.1-3 และ ช้ัน ม.4-6  และเกียรติบัตรแก่ผู้ทดสอบฯ     
   ผ่านเกณฑ์ ระดับเหรียญทอง  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ผ่านการทดสอบฯ โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช และ 
   ผู้จัดกา รแผนกพระคัมภีร์ และมีกิจกรรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์  ศิษย์ธรรมทูต” ในงาน Bangkok Bible Missionary  
   Discipleship 2019  วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน  2019  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ านวน 502 คน  

ก. ทดสอบความรูพ้ระวรสารนักบุญยอห์น  (ภาพบางส่วนจากโรงเรียนต่างๆที่เขา้ร่วมทดสอบฯ ) 

 

      

                     
 
 
 



 

                   
 

                    
 

                    
 
       
 
 



ข. จัดแข่งขันพระคัมภีร์ “พระวรสารนักบุญยอห์นรอบชิงชนะเลิศ”  วันพฤหัสบดีที่  12 กันยายน 2019  

 
 
              

 
 
 

กรรมการตรวจผลการทดสอบฯ รอบชงิชนะเลิศ ปี 2019 

รอบชิงชนะเลิศ ชืน้ ป.3-4 



                   
 
 
 

                    
 
 
 

รอบชิงชนะเลิศ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

   รอบชิงชนะเลิศ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5-6 



 

       
 

ค. กิจกรรมพระคัมภีร์ “ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต”  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะนักบวช  

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ  แผนกยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์  

        
คณะคามิลเลียน 

      รอบชงิชนะเลิศ ชัน้มัธยมศกึษาปีที่  4-6 



 

 
 

              
 

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 

คณะภคินีธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซาเลเซยีน) 



 
           

             
 

             

คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 

คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทฯ 



  

               
 

              
 
 

ฝ่ายจิตตาภบิาล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาต ิ



ง. มอบเกียรติบัตร เงินทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ชนะเลิศการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ พระวรสารนักบุญยอห์น ทั้งหมด 4 ระดับ 

คือ ชั้น ป.3-4  ชั้น ป.5-6  ชั้น ม.1-3 และ ชั้น ม.4-6  และเกียรติบัตรผ่านเกณฑก์ารทดสอบความรู้พระคัมภีร์ พระวรสาร

นักบุญยอหน์ ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  โดยคุณพ่อสมเกยีรติ ตรีนิกร อปุสังฆราช  

       
 

        
 



                
 

               
 
 

วจนพธีิกรรมเปิดฯ โดยคุณพ่อปิยะชาต ิมะกรครรภ์ ผู้ข่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 



2. จัดโครงการค่ายพระคัมภีร์ “พระวรสารนักบุญยอห์น” 
2.1 ค่ายพระคัมภีร์ Catholic Kid Bible Camp  ส าหรับเด็ก ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3- ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 21-23 มิถุนายน 2019 
มีนักเรียนมาร่วมค่ายฯ 95 คน คุณคร ู14 คน เจ้าหน้าที่  6 คน  รวมทั้งหมด 115 คน  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 

              
 

             
 

             
 
 
 



 2.2 ค่ายพระคัมภีร์ Catholic Junior Bible Camp 2019  ส าหรับเด็ก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 5-7 กรกฏาคม 2019 มีนักเรียน
มาร่วมค่ายฯ 164  คน คุณคร ู19 คน เจ้าหน้าที่  6 คน  รวมทั้งหมด  191  คน  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 

    
 

      
 



       
 

         
 
 



            
  

            
 
 



2.3 ค่ายพระคัมภีร์ Catholic Youth Bible Camp 2019 ส าหรับเด็ก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  วันที่ 6-8 กันยายน 2019 มีนักเรียนมาร่วม
ค่ายฯ 66  คน คุณคร ู6 คน ซิสเตอร์ 2 ท่าน ทีมงานวิทยากร 8 คน   รวมทั้งหมด  82  คน  ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



   
 

      

      
 



         
 

           
 

   
 



IV. ส่ือ-อุปกรณ์ และเวปไซต์  
1. จัดพิมพ์พระวรสารนักบุญยอห์น   จ านวน 15,000 เล่ม  

2. จัดท าเวปไซต์แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

3. จัดท าบทเทศน์วันอาทิตย์ออกรายการพระเจ้าสถิตกับเรา บนเวปไซต์ www.catholic.or.th  

 

 

 
 
 
 

  
 

http://www.catholic.or.th/

