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รายงานผลการด าเนินงาน 
การปฏิบัติงานพระคัมภีร์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

วันที ่1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2020 
 

แผนแม่บททิศทางงานอภิบาล 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์  

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
ปี ค.ศ.2018 – 2028 

 
ยุทธสาสตร์  นโยบายปฏิบตัิ  “สี่สร้าง”  คือ  1.สร้างบรรยากาศ     2.สร้างสื่อ     3.สร้างคน     4.สร้างกลุ่ม 

 

ล าดับ นโยบายปฎิบัติ 
“สี่สร้าง” 

วัน/เดือน/ป ี สถานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

1.สร้างบรรยากาศ 
เป็นยุทธศาสตร์เปิดประตูใจ สู่การเสริมสร้าง ความเชื่อ ความรัก และความศรัทธา ในพระวาจาของพระเจ้า 

1.1 สนับสนุนให้ทุกครอบครัวมีพระคัมภีร์ตั้งไว้ในที่
เหมาะสม และอ่านพระคัมภรี์ร่วมกัน 

ก.ค. -พ.ย. บ้านคริสตชน 
โรงเรียน 

คริสตชน 
นักเรียน 

จ าหน่าย แจก
หนังสือกิจการอัคร
สาวก เพ่ือรณรงค์
การอา่น + แผ่นพับ
การตั้งพระคัมภีร์ใน
บ้าน + บทภาวนาปี

พระวาจา 
1.2 สนับสนุนให้ติดข้อความพระคัมภีร์ตามสถานที่

ต่างๆ ที่วัด โรงเรียน บ้าน และสถานที่ท างาน  
เดือนละ
ครั้ง 

6 เขต วัด/โรงเรียน จัดท าไฟล์ส าหรับไป
พิมพ์พระวาจา
ประจ าเดือนลงไว
นิลส่งให้ครูผู้
ประสานงาน 

1.3 ส่งเสริมให้วัด โรงเรียน บ้านอบรม มีการจัด
เสียงตามสาย โดยใช้บทเพลง และข้อความ
พระคัมภีร ์

   - 

1.4 ส่งเสริมให้มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรม
พระคัมภีร์ ที่วดั โรงเรียน ตามโอกาสที่
เหมาะสม 

24 ส.ค. รร.สามัคคี
สงเคราะห์  

คณะครู
นักเรียน 

จ านวน 450 
คน 

ทีมค าสอนสัญจร 
แผนกคริสตศาสน
ธรรม อัครสังฆ
มณฑลกรุงเทพฯ 
จัดกิจกรรม วันพระ

คัมภีร์ หัวข้อ 
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"หนังสือกิจการอัคร
สาวก"  

  พ.ย. – 
ธ.ค. 

6 เขต 
(7 แห่ง) 

ผู้เข้าร่วม 
Family Bible 
Quiz 825 คน 

จัดนิทรรศการและ
สื่อความรู้พระ
คัมภีร์หนังสือ

กิจการอัครสาวก
และทั่วไป 

1.5. ส่งเสริมให้มีการจัดมุมพระคัมภีร์ที่วัด โรงเรยีน 
บ้าน และสถานที่ท างานรณรงค์ให้จัดกิจกรรม
ในสัปดาห์พระคัมภีร ์

ก.ค. – 
ธ.ค. 

บ้านคริสตชน คริสตชน ประชาสัมพันธ์เรื่อง
การตั้งพระคัมภีร์ใน

บ้านต่อเนื่อง 
 

2.สร้างสื่อ 
เป็นยุทธศาสตร์พื้นฐาน ของยุทธศาสตร์อื่น 

2.1 ผลิต 
วัน/เดือน/ป ี สถานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
 (1) ส่วนกลางจัดพิมพ์พระคัมภรี์ในรูปแบบที่

หลากหลาย 
ก.ค. บ้านผู้หว่าน ครอบครัว 

นักเรียน 
สังฆมณฑล 

พิมพ์ กจ. เพ่ิม
จ านวน 3,000 เล่ม 
(รวมพิมพ์ 28,000 

เล่ม) 
 (2) บทเรียนพระคัมภีร ์ 27 ต.ค. – 

4 ธ.ค.,  
14, 21 
พ.ย. 

บ้านผู้หว่าน + 
NCC + 
Online 

คริสตชน หนังสือประกอบการ
อบรมผู้หวา่น 6, 
และบทเรียน
ประกาศกเอเส
เคียลและ
ประกาศก
ดาเนียล 

 (3) ข้อความพระคัมภีร์ที่สวยงามติดตาม
สถานที่ต่าง ๆ  

ก.ค. – 
ธ.ค. 

วัด / รร. คริสตชน 
นักเรียน 

เดือนละ 1 
ข้อความ 

 (4) อื่น ๆ      

2.2 แปล วัน/เดือน/ป ี สถานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

 (1) หนังสืออธิบายพระคัมภีร ์    - 
 (2) พระคัมภีรต์ามวัยต่าง ๆ     - 
 (3) วีดีทัศน์เกี่ยวกับพระคัมภรี ์    - 
 (4) อื่น ๆ      
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2.3 สร้าง วัน/เดือน/ป ี สถานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

 (1) เว็บไซต์พระคัมภีร ์ ก.ค. - 
ธ.ค. 

bangkokbibl
e.net 

คริสตชน 
ผู้สนใจ 

ปีที่ 4 

 (2) สื่อออนไลน์พระคัมภีร ์ ก.ค. - 
ธ.ค. 

FB ศิษย์พระ
คริสต์ฯ 

 

คริสตชน 
ผู้สนใจ 

ภาพข้อความพระ
วาจาประจ าวัน 
ภาพและข้อความ
บทเทศน์ประจ าวัน 

  เม.ย. - 
ธ.ค. 

googleform ผู้สนใจ 
นักเรียน รวม
การตอบรับ
ส าเร็จ 5,196 

ชุด 

แบบทดสอบหนังสือ
กิจการอัครสาวก
ออนไลน์ 10 ชุด 
แบบทดสอบมทัธิว 

2 ชุด 
ให้เกียรติบัตร
อัตโนมัต ิ

  14, 21 
พ.ย. 

Catholic.or.th ผู้สนใจ วีดีทัศน์การสอน
ประกาศกเอเส

เคียลและประกาศก
ดาเนียล  

โดย คพ.วสันต ์
CSS. เป็นวิทยากร 

  ก.ค. www.bangk
okbible.net 

CBF จัดท าวิดีทัศน์ สรุป
การท างานในแผนก
พระคัมภีร์  ม.ค. – 
มิ.ย. 2020  เสียง

บรรยาย
ภาษาอังกฤษ  ยาว 
5 นาที  เพ่ือส่ง
ให้กับสหพันธ์พระ
คัมภีร์คาทอลิก
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (CBF) 

  ธ.ค. Fr. Daniel & 
อ.มนต์สิงห ์

คริสตชน 
ผู้สนใจ 

เรียนรู้การจัดการ
แอพพลิเคช่ันบนมือ
ถือ “พระวาจาทรง
ชีวิต” (Bible 
Verse by topic) 
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+ วางแผนแก้ไขตัว
บทพระคัมภีร์ใน
แอพฯ พระคัมภีร์

คาทอลิก 
+ การสร้าง

แอพพลิเคช่ันมือถือ 
 (3) สื่อการสอนพระคัมภีร์และค าสอน ก.ค. - 

ธ.ค. 
แผนกพระ
คัมภีร ์

แผนกค าสอน 

ผู้สนใจ 
และ 

ครู นักเรียน 

http://www.kam
sonbkk.com 

  พ.ย. แผนกพระ
คัมภีร์ และ

กลุ่มผู้หว่าน 6 

ผู้สนใจ อ.มนต์สิงห์และกลุ่ม
ผู้หว่าน 6 สร้าง

แบบทดสอบหนังสือ
กิจการอัครสาวก 
แบบมี4 ตัวเลือก  

800 ข้อ 
 (4) สื่อพระคัมภีร์ส าหรับคนพกิาร ก.ค. - 

ธ.ค. 
แผนกคริสตชน

ฆราวาส 
 แผนกคริสตชน

ฆราวาส (ครูมนัส)
ไปท างานร่วมกับ
สมาคมพระครสิต
ธรรมไทย สรา้งสื่อ
พระคัมภีร์ส าหรับ

คนหูหนวก 
2.4 รวบรวม/เรียบเรียง รูปแบบวิธีการศึกษา 

และภาวนาพระคัมภีร์แบบตา่ง ๆ 
วัน/เดือน/ป ี สถานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
 (1) Lectio Divina (2) AsIPA (3) LUMKO (4) 

JOD (5) Bibliodrama       
(6) LBS : Liturgical Bible Study 
(7) ฯลฯ 

   - 

 รวบรวมหนังสอืความรู้พระคมัภีร์ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

ก.ค. แผนกพระ
คัมภีร ์

 

Line Group 
ศึกษาพระ
คัมภีร ์

ไฟล์ Pdf จาก 
issuu.com โดยใช้
เว็บ vebuka.com 

2.5 ประกวด วัน/เดือน/ป ี สถานที่จัด กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
หมายเหต ุ

 (1) บทความ บทเพลง รูปภาพ เกี่ยวกับพระ
คัมภีร ์

   - 

 (2) สื่อพระคัมภีร์ประเภทต่าง ๆ      - 
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(3) การแข่งขันตอบค าถามเกี่ยวกับพระคัมภรี์   

8, 15, 
22, 29 
พ.ย., 
6, 13 
ธ.ค. 

6 เขต 
(7 แห่ง) 

ครอบครัว 
825 คน 

โครงการ Family 
Bible Quiz 
แข่งขันทดสอบ
ความรู้หนังสือ
กิจการอัครสาวก  

 

 

รอบที่  1 
5-9 ตุลาคม 
และรอบที่ 2 
วันที่ 9-13 
พฤศจิกายน  

 
 

ร.ร.อัครสังฆ
มณฑล

กรุงเทพฯ 34 
โรง และ ร.ร. 
นักบวช 21 

โรง 

นักเรียน 
6,978 คน 
(ผ่านการ

ทดสอบร้อยละ 
50 ข้ึนไป 

1,902 คิดเป็น
ร้อยละ 27.25) 

แผนกพระคัมภรี์
ออกและจัดส่ง

ค าถามให้โรงเรยีนที่
เข้าร่วมจัดทดสอบ
ความรู้หนังสือ

กิจการอัครสาวกใน 
ร.ร. ของตน 

 

 

8 ธ.ค. ร.ร.นกับุญเป
โตร 

นักเรียน 97 
คน คุณครู 46 
คน มาเซอร์ 1 
ท่าน พระสงฆ์ 

2 องค์ 
กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ช่วย
ประสานงาน

และบริการ 20 
ท่าน รวม 166 

ท่าน 

แข่งขันตอบค าถาม
พระคัมภีร์ “หนงัสือ
กิจการอัครสาวก” 
รอบชิงชนะเลิศ    

และงาน Bangkok 
Bible Missionary 
Discipleship ร่วม
ฉลองปีพระวาจา
ของพระเจ้า  

2.6 เผยแผ่     
 (1) ประชาสัมพนัธ ์ ก.ค. – 

ธ.ค. 
FB ศิษยพ์ระ

คริสต ์
Line Group 

ผู้สนใจทั่วไป พระวาจาที่น่า
ประทบัใจประจ าวัน 

 (2) แจก มิ.ย. - 
พ.ย. 

ร.ร. ในอัคร
สังฆมณฑลและ
ต่างจังหวัดบาง

แห่ง 

นักเรียน และ
ครู 10,591 

คน 
ผู้สนใจ 

1,709 คน 

แจกหนังสือกิจการ
อัครสาวก 
(สมทบตาม
อัธยาศัย) 

 (3) จ าหน่าย ก.ค. - 
พ.ย. 

25 วัดในอัคร
สังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 

คริสตชน 
3,500 คน 

 

คุณพ่อเจ้าวัดสมทบ
เล่มละ 10 บาท 

      
3.สร้างคน 
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เป็นหัวใจ และเป้าหมาย ที่ส าคัญที่สุดของทุกยุทธศาสตร์ 
3.1 ให้ทุนการศึกษา     
 สนับสนุน การศึกษาผู้น าด้านพระคัมภีร ์ 27 ต.ค. – 

4 ธ.ค. 
บ้านผู้
หว่าน 

ผู้เข้าร่วม 
27 คน 

ผู้หว่านรุ่นที่ 6 
(อัครสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ สนับสนุนท่าน
ละ 10,000 – 30,000 

บาท) 
 หลักสูตรระยะสัน้ 27 ต.ค. – 

4 ธ.ค. 
บ้านผู้
หว่าน 

 

นักบวช 
และคริสตชน 

สนับสนุนค่าอบรมและที่
พัก 50% ส าหรับคนที่
มาร่วมอบรมสมทบกับผู้

หว่าน 
 สร้างผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์ ระดับสังฆ

มณฑล ระดับเขต ระดับวัด 
   มีผู้ประสานงานพระ

คัมภีร์ระดับเขต 
 ศึกษาดูงาน CBF : Catholic Biblical 

Federation ประสานสัมพันธ์ทั้งใน และ
ต่างประเทศ ระดับเอเชีย และระดับโลก 

   - 

3.2 จัดอบรม / สัมมนา     
 (1) ระยะสั้น ไม่เกิน 5 วัน 27-28 

กรกฎาคม  
ศูนย์
นักบวช

หญิง สาม
พราน 
และ

ออนไลน ์

มีผู้เข้าร่วมใน
ห้องเรียน 
15 คน และ

เรียน
ออนไลน์ 15 

คน 

"การใช้พระคัมภีร์ในการ
สอนค าสอน"  

โดย ทีมค าสอนสัญจร 
แผนกคริสตศาสนธรรม 

อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ 

  14, 21 พ.ย. บ้านผู้
หว่าน และ
ออนไลน์
Google 
Meet  

นักบวช 
ฆราวาส 
รวม 36  

และ 44 คน 

อบรมในห้องและ
ออนไลน์ หนังสือ

ประกาศกเอเสเคียลและ
ประกาศกดาเนยีล  

คพ.วสันต์ CSS. เป็น
วิทยากร 

  27-28 พ.ย. บ้านผู้
หว่าน 

พระสงฆ์
นักบวช 
ฆราวาส 
รวม 143 

คน 

อบรมพระคัมภรี์หนังสือ
วิวรณ ์(โครงการศิษย์

พระคริสต์) 
คพ.ทัศน ุเป็นวทิยากร 

 (2) ระยะยาว 1 สัปดาห์ขึ้นไป     
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  11 ก.ค. – 
19 ก.ย. 
(10 ครั้ง) 

เวลา 9.00 - 
12.00 น. 

ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 
3 ตึกเลโอ 
แปรูดอง 
โรงเรียน
อัสสัมชัญ
ศึกษา 

นักบวช 
ฆราวาส 

รวม 80 คน 

คอร์สอบรมพระคัมภีร์ 
วันเสาร์ ปีที่ 31 (ค.ศ. 
2020) หัวข้อ "หนังสือ
บุตรสิราและปรีชา

ญาณ" โดยคุณพ่อพงศ์
เทพ ประมวลพร้อม 

เป็นวิทยากร  
  27 ต.ค. – 

4 ธค. (39 
วัน) 

บ้านผู้
หว่าน, 

บ้านเพชร
ส าราญ 

พระสงฆ์ 2 
ซิสเตอร์ 9 
นวกนารี 1 
อัสปีรันต์ 3 
เณรเล็ก 2 
ฆราวาส 10 
รวม 27 คน 

หลักสูตรพระคมัภีร์เพื่อ
การอภบิาล ผู้หว่านรุ่น

ที่ 6 

4.สร้างกลุ่ม 
เป็นยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้วิสัยทัศน์บรรลุผล คริสตชนสามารถน าความรู้ ความรักต่อพระคมัภีร์มาใช้ในชีวติประจ าวัน และน าไป

ปฏิบัติในบริบทสังคมไทยได ้
4.1 ส่งเสริมสนับสนุน “วิถีชุมชนวัด”     
 (1) สร้างผู้น าดา้นพระคัมภีร ์ 27 ต.ค. – 

4 ธค. (39 
วัน) 

บ้านผู้
หว่าน, 

บ้านเพชร
ส าราญ 

พระสงฆ์ 2 
ซิสเตอร์ 9 
นวกนารี 1 
อัสปีรันต์ 3 
เณรเล็ก 2 
ฆราวาส 10 
รวม 27 คน 

หลักสูตรพระคมัภีร์เพื่อ
การอภบิาล ผู้หว่านรุ่น

ที่ 6 

 (2) ประสานงานเพื่อให้พระคัมภีร์ได้รับการ
ประกาศ และน าไปปฏบิัต ิ

    

4.2 ประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านพระคัมภีร์ทกุระดับ  
4.2.1 (1) จัดประชุมผูร้ับผิดชอบด้านพระคัมภีร ์ 13 ส.ค. บ้านผู้

หว่าน 
คพ.ผู้จัดการ
แผนก ครู+
จนท.ฝ่ายผู้
ประสานงาน 
17 คน 

ปรึกษาหารือ รบัฟัง
นโยบาย มอบหมาย 
และประสานงาน 

เตรียมจัดงาน (ประชุ
ครั้งที่ 2) 

 
4.2.2 (2) จัดชุมนุมผู้รับผิดชอบด้านพระคัมภีร ์    - 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกลุ่มฆราวาสผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์ ระดับวัด ระดับเขต ระดบัสังฆมณฑล 



 

~ 8 ~ 

 
 

 (1)  ส่งเสริม ให้แต่ละวัด/คณะนักบวช คัด
สรรผู้สนใจงานด้านพระคัมภีร์เข้ารับการอบรม 

 บ้านผู้
หว่าน และ 

Line 
Group 

 ส่งจดหมายเชิญ และ
ข้อความประชาสัมพันธ์

ผ่านกลุ่มไลน ์
และติดต่อประสาน
ติดตามส่วนบุคคล 

 (2)  จัดอบรมผู้ประสานงานดา้นพระคัมภีร ์    - 
4.4 ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการให้ความรู้ด้านพระคัมภีร์   
 (1)  สร้างโมบายทีม    - 
 (2)  แบ่งปันบคุลากร ที่มีความรู้ด้านพระคัมภีร์ ก.ค. - ธ.ค.   อ.สมบัติ อ.มนต์สิงห์ 

สอนที่วิทยาลัยแสง
ธรรม 

ครูทัศนีย์ คณะพระ
หฤทัย/ NCC สมาคม
พระคริสตธรรมไทย 

ฯลฯ 
 (3)  สนับสนุนบุคลากร ส่ือ ด้านพระคัมภีร ์ พ.ย. - ธ.ค. 6 เขต วัด / รร. ที่

จัด Family 
Bible Quiz 

ให้ยืมสื่ออุปกรณ์พระ
คัมภีร์และแผ่นดิน

ศักดิ์สิทธิ ์
 

 


