
โดยมีจุดมุงหมายของคอรส JOD คือ  
1. เนนทักษะที่จําเปนในการคนพบความหมายของพระคัมภีร 
2. หลักการที่สําคัญเพื่อรูวาพระคัมภีรมีประโยชนตอชีวิตอยางไร 
3. ชวยใหเขาใจพระคัมภีรดียิ่งขึ้นโดยอาศัยแหลงขอมูลอางอิงตาง  ๆ
4. พัฒนาความสามารถผูรับการอบรมใหรูจักพระคัมภรีบางตอนเปนพิเศษ 
5. พัฒนาทัศนคติ โดยอาศัยประสบการณแหงความเช่ือของตน 

 
บุคคลเปาหมาย  
1. คริสตชนฆราวาส    2. ครูคําสอน ครูคาทอลิก     
3. พระสงฆ นักบวช  ผูฝกหัด    
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม  มีความรูพื้นฐานดานพระคัมภีร 
ผูเขารับการอบรม  กรุณานําพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหมฉบับคาทอลิกมาดวย       
 
   
จัดการอบรมโดย...แผนกพระคัมภีร ฝายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ศูนยฝกอบรมงานอภิบาล    “บานผูหวาน”   
 2/4   ม. 6   ถนนเพชรเกษม    ต.ทาขาม อ.สามพรานจ.นครปฐม 73110 
โทรศัพท 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120  
E-mail: thaibible@hotmail.com 
สามารถดาวนโหลดขอมูลการอบรมไดที่เวปไซต : 
www.catholic.or.th 

 
 

         โครงการอบรมการคนพบความหมายในพระคัมภีร 
(The Joy of Discovery in Bible Study – JOD) 

โครงการนี้ จัดทําขึ้นตามแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกุรงเทพฯ ค.ศ. 
2010-2015 ในเปาหมายที่ 1 ชุมชนศิษยพระคริสต “อภิบาลคริสตชนในฐานะ
บุคคลและครอบครัวมุงสูการเปนศิษยฯ ที่มีวุฒิภาวะทางความเช่ือ สามารถเจริญ
ชีวิตเปนประจักษพยานและประกาศพระคริสตเจาแกทุกคน” อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ จึงมุงใหพันธกิจในการอภิบาลทั้งหมดของตน ไปสูเปาหมายสําคัญคือ 
สรางและพัฒนาศิษย โดยพระวาจาของพระเจา เพื่อสมาชิกทุกคนจะสามารถ
ดําเนินชีวิตดวยความเช่ือความหวังและความรักโดยมีพระคริสตเปนศูนยกลาง    
(ขอที่ 9 และขอ 11.1) 

ดังนั้น แผนกพระคัมภีร ฝายบุคลาภิบาล จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปน
การอบรมวิธีการคนพบความหมายในพระคัมภีรสําหรับคริสตชน ใหมีความรู 
ความเขาใจ ทักษะและวิธีการในการศึกษาพระวาจาของพระเจา และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  
ระยะเวลา วันที่ 21-24 มิถุนายน 2555   สถานที ่ บานผูหวาน สามพราน   
  กรุณาสงใบตอบรับกอนการอบรม 1 สัปดาห  
คาลงทะเบียน  หองคู   คนละ 2600 บาท   

              หองเดี่ยว คนละ 3200 บาท   
           ผูที่ไป-กลับ คนละ 2000 บาท     

                                                                     
วิทยากร            คุณพอทัศนุ หัตถการกุล     คุณครูทัศนีย มธุรสสุวรรณ  
                         อาจารยมนตสิงห ไกรสมสุข   
  



ตารางอบรมวิธีการคนพบความหมายในพระคัมภีร 
เวลา วันพฤหัสบดีท่ี 21 มิถุนายน วันศุกรท่ี  22 มิถุนายน วันเสารที่ 23 มิถุนายน วันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 

06.45 น. 
07.15 -08.30 น. 

- พิธีบูชาขอบพระคุณ  
อาหารเชา 

พิธีบูชาขอบพระคุณ  
อาหารเชา 

พิธีบูชาขอบพระคุณ  
อาหารเชา 

08.30 – 10.00 น. 08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. วจนพิธีกรรมเปดการอบรม 

โดยคพ.ทัศนุ หัตถการกุล 
09.30 น.  ชี้แจงตารางเวลา 

และแบงกลุมการอบรม 

อบรม 4 
การตีความเรื่องเลา 

พระวรสารนักบุญลูกา  
23: 32-49 

 

อบรม 8 
การศึกษาพระคัมภีร 

เลมหนึ่ง 
บทจดหมายนักบุญยากอบ 

  

อบรม 12 
การสรุปใจความโดยใช

แผนภูม ิ

10.00 – 10.30 น. อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง 

10.-30 – 12.00 น. อบรม 1 
การแนะนําการศึกษา 

 

อบรม 5 
การเรียนรูท่ีจะสังเกต (3) 
พระวรสารนักบุญมัทธิว 

 6: 25-34 

อบรม 9 
สังเกตบทจดหมายของนักบุญ 

ยากอบ 3:1-12 
  

อบรม 13 
เตรียมการแสดงเรื่องราวพระ

คัมภีรตอนท่ีศึกษา 
 

12.00 – 13.30 น. อาหารเท่ียง อาหารเที่ยง อาหารเที่ยง อาหารเท่ียง 

13.30 – 15. 30 น. อบรม 2 
การเรียนรูที่จะสังเกต (1) 

พระวรสารนักบุญลูกา 23: 32-49 

อบรม 6 
การเรียนรูท่ีจะสังเกต (4) 
พระวรสารนักบุญมัทธิว 

 6: 25-34 
 

อบรม 10 
การตีความ 

บทจดหมายของ   นักบุญ 
ยากอบ 3:1-12  

13.15 – 14.15 น. 
การแสดงเร่ืองราวพระคัมภีร

ตอนท่ีศีกษา 
14.15-15.00 น. 

ประเมินผลและมอบวุฒิบัตร 
โดยคุณพอทัศนุ หัตถการกุล 

15.30 -16.00 น. อาหารวาง อาหารวาง อาหารวาง 15.00 น. 
อาหารวาง 

เดินทางกลับบาน 
โดยสวัสดิภาพ 

 
16.00 – 17.00 น. 

อบรม 3 
การเรียนรูที่จะสังเกต (2) 

พระวรสารนักบุญลูกา 23: 32-49 

อบรม 7 
การตีความมัทธิว 6: 25-34 

อบรม 11 
การสังเกตท้ังครบ 

 

 



ใบตอบรับ 
1. คอร์สการคน้พบความหมายในพระคมัภีร์ (JOD) 

วนัท่ี 21-24 มิถุนายน 2012 
2. คอร์สศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยรูปแบบ Bibliodrama 

วนัท่ี 20-22 กรกฎาคม 2012 
สถานที ่:  บ้านผู้หว่าน  สามพราน จ.นครปฐม 

 
ขา้พเจา้ นกับุญ ...........................ช่ือ-นามสกลุ...................................................................
สงักดัโรงเรียน/วดั/คณะนกับวช......................................................................................... 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อได.้.................................................. 

O  ยนิดีเขา้รับการอบรมคอร์ส  
 O  การคน้พบความหมายในพระคมัภีร์ (JOD) 

O ศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยรูปแบบ Bibliodrama 

 โดย     O พกับา้นผูห้วา่น   O  ไป-กลบั  
 
O ยนิดีส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมฯ จาํนวน ...............คน คือ 
สงักดั 

(ร.ร./วดั/ 
คณะนกับวช) 

 
นกับุญ-ช่ือ-นามสกลุ 

 
เขา้รับการอบรมคอร์ส  

 
พกับา้น 
ผูห้วา่น 

 
ไป-กลบั 

JOD Bibliodrama 
 1.     
 2.     
 3.     
 4.     
 5.     
 6.     
 7.     
 8.     

กรุณาส่งกลบัก่อนการอบรมแต่ละคอร์ส 1 สปัดาห์ ขอขอบคุณ 



 
กรุณาส่ง 
 

อาจารยม์นตสิ์งห์ ไกรสมสุข 
แผนกพระคมัภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ศูนยฝึ์กอบรมงานอภิบาล    “บา้นผูห้วา่น”   
 2/4   ม. 6   ถนนเพชรเกษม    
 ต.ท่าขา้ม อ.สามพราน 
 จ.นครปฐม 73110 




