
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
ฉบับปฐมฤกษ 16 มกราคม 2555 

สารจากพระสังฆราชวีระ อาภรณรัตน 
สมเด็จพระสันตะปาปา  เบเนดิกต  ที่ 16 
ทรงไดมอบสารวันสันติภาพสากล ครั้งที่ 
45  ในวันขึ้นปใหม 2012  วา 
        “ใหการศึกษาเยาวชนเรื่องความ
ยุติธรรมและสันติ” 
 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
สังคม    แผนกความยุติธรรมและสันติ ได
แปลสารแลว  พอเองก็แปลและประชาสัมพันธใน www.cmdiocese.org  
“พระศาสนจักรมองดูเยาวชนดวยความหวังและมั่นใจ  พระศาสนจักร
คอยใหกําลังใจเยาวชนคนหาสัจธรรม  ชวยปกปองความดีสวนรวม  ให
สนใจสังคมรอบตัวและตั้งใจเห็นสิ่งใหม   (อสย.42:9) ในโอกาสปใหม 
2555 พอขอมอบหนังสือ “ความยุติธรรมและสันติสุขสําหรับเยาวชน” 
พิมพครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2002) มี 12 บทเรียน เปนส.ค.ส.ใหศิษยเกาฯ  
โดยติดตอมาที่ อ.ทัศนีย มธุรสสุวรรณ ตามที่อยูวิทยาลัยแสงธรรม 
(20 ทานแรก) 

พอภูมิใจในบรรดาศิษยแสงธรรมที่ชวยทํางาน
“ประกาศขาวดีของพระเยซูเจา”  องคแสงธรรมของเรา



สารจาก คุณพอเจริญ วองประชานุกูล 
หัวหนาสาขาวิชาฯ

 
 นับเปนความริเริ่มที่ดีงามอีกครั้ง
หนึ่ง ของคณะผูจัดทําที่ผลักดันจนสาร
ศิษยเกาฯ
 ฉบับปฐมฤกษนี้บังเกิดขึ้น พอจึง
ขอถือโอกาสนี้สงความสุข   และความ
ปรารถนาดีในโอกาสคริสตมาสและป
ใหม 2012 มายังทุกคน สําหรับเราที่เปน
ศิษยเกาฯแสงธรรมแลว ไมวาวันเวลาจะ

ผานไปเพียงใดก็ตาม พันธกิจของเราในการเสริมสรางพระอาณาจักร
ของพระเจาบนโลกนี้ ยังคงเปนพันธกิจเดิมเสมอ พันธกิจนี้เปนจริงทุก
ครั้งเมื่อตัวเราเอง หรือสังคมที่เราอยูปฏิบัติในสิ่งที่พระเจาทรงมีพระ
ประสงคใหเราปฏิบัติ และสิ่งนี้มิใชหนาที่หลักของพวกเราทุกคน? การ
จะกระทําพันธกิจดังกลาวใหบังเกิดผลไดนั้น เราแตละคนจําเปนตอง
มีความตื่นตัว รวมทั้งตระหนักรู และเปดรับตอการทํางานของพระจิต
ภายในเรา ทั้งนี้เพื่อจะสามารถสรางสัมพันธ และตอบสนองตอพระเจา
ตลอดเวลา 
 ขอใหทุกคนกาวตอไปในปใหมนี้  ใชทุกเวลา ทุกโอกาสใหชีวิต
ของเราเปนทอธารของพระพร     และเครื่องมือในการอบรมความเชื่อ
คริสตชนอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยแทจริง



สวัสดีปใหม ศิษยเกาครูคําสอนที่รัก
สารศิษยเกาฯ ฉบับนี้เปนฉบับปฐมฤกษ  ซึ่งทางสาขาวิชา 

คริสตศาสนศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อเปนการติดตอกันระหวางสาขาวิชาฯ 
และศิษยเกาครูคําสอน
 ในสารฯ ฉบับนี้ มีสารจากพระสังฆราชวีระ อาภรณรัตน อดีต
หัวหนาสาขาฯ และ คุณพอเจริญ วองประชานุกูล หัวหนาสาขาวิชาฯ  
กลาวทักทายศิษยเกาฯ ดวย  
  อนึ่ง สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  เปดทําการสอนตั้งแต   ปการ
ศึกษา 2543 – ปจจุบัน     มีบัณฑิตครูคําสอนศิษยเกาฯ แลว 8 รุน 
จํานวน 110 คน  และในปการศึกษา 2554 นี้  มีนักศึกษาในสาขาวิชาฯ 
จํานวน 93 คน คือ ชั้นป 1 = 35 คน ชั้นป 2 = 31 คน ชั้นป 3 = 13 คน 
ชั้นป 4 = 14 คน 

ฟนฟูจิตใจนักศึกษาสาขาวิชาฯ ชั้นป 1-4 จํานวน 93 คน
ณ ศูนยอบรม Bonus Pastor  จ.นครสวรรค



กิจกรรมศิษยเกาครูคําสอน
1) ทางสาขาวิชาฯ ไดจัดฟนฟูจิตใจศิษยเกาครูคําสอนฯ ครั้งที่ 4                 
ณ บานสแตลลามารีส เพ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 15-17 ก.ค. 2554  มี
ศิษยเกาฯ มารวมจํานวน 9 คน นําทีมโดย  อ.สุดหทัย นิยมธรรม และ
ฟงการบรรยายหัวขอครูคําสอนยุคไอที โดยคุณพอเอนก นามวงษ              
และคณะ ในโอกาสนี้คุณพอชาติชาย พงษศิริ  อธิการบดี คุณพอ
เจริญ วองประชานุกูล อยูรวมพบปะศิษยเกาฯ และพระสังฆราชวีระ  
อาภรณรัตน ไดเดินทางไปเปนประธานในพิธีมิสซาบชูาขอบพระคุณ
และพบปะศิษยเกาฯ รวมกับคุณพอธรรมรัตน เรือนงามดวย  

2) คุณพอเจริญ วองประชานุกูล จัดประชุมผูแทนศิษยเกาฯ ครั้งที่ 3   
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2011  ณ วิทยาลัยฯ  มีผูแทนศิษยเกาฯ มาประชุม              
9 คน เพื่อประเมินผลการไปฟนฟูจิตใจ ครั้งที่ 4 และปรึกษาโครงการ



เกี่ยวกับศิษยเกาฯ ในปการศึกษา 2555 ผลการประชุมคือ เสนอใหผู
แทนศิษยเกาฯ สอบถามความเห็นของเพื่อนในรุนวาควรจัดการฟนฟู
จิตใจ ในชวงเวลาใด ระหวางวันที่ 4 – 6  พฤษภาคม 2555 หรือ ชวง
เขาพรรษา     วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2555 ซึ่งในที่ประชุมไดเสนอให
จัดที่วิทยาลัยแสงธรรม ไปเยี่ยมชมศูนยคริสตศาสนธรรมราชบุรี และ
แสวงบุญรวมกัน รายละเอียดจะแจงไปยังศิษยเกาฯ ในภายหลัง และ
โอกาสนี้ทางสาขาวิชาฯ ไดเสนอโครงการเสวนาบัณฑิตครูคําสอน
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  และประชุมผูแทนศิษยเกาฯ ครั้งที่ 4 ใน
วันเดียวกัน คือ วันเสารที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยแสงธรรม 

ประชุมศิษยเกาครูคําสอนฯ

3) ขอรวมแสดงความยินดีกับศิษยเกาฯ ที่ไดรับเกียรติบัตรครูคําสอน
แบบอยางในงานชุมนุมครูคําสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯครั้งที่ 9
ณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554  คือ คุณครูรุง
นภา จันทรสําราญ (รุน 1), คุณครูทิวาพร ปนทอง (รุน 1)  และคุณครู
สุธาทิพ วงศบุญมา (รุน 2)



4) และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีแดคุณครูวิมล คําชาลี ศิษย
เกาฯ รุนที่ 5 ที่เขาพิธีมงคลสมรสกับคุณอุทัย สุโนนคุณ   เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2554   “Happy Wedding to you”

1)  จัดอบรมตอเนื่องชีวิตจิตครูคําสอน   เดือนละ 1 ครั้ง  ณ ศูนยอบ

กิจกรรมนักศึกษาปจจุบัน 



รมคริสตศาสนธรรม (ศูนยซีซี)  โดยคุณพอเอกมัย        เหลือหลาย 
คณะภราดานอยกาปูชิน เปนผูเทศนอบรม

2) จัดอบรมฝกปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรมระหวาง
วันที่ 10-14 ตุลาคม 2011  ณ วิทยาลัยฯ ใหกับนักศึกษา  

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นป 1 จํานวน 25 คน

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ชั้นป 1 จํานวน 35 คน



สุขสันตคริสตมาสและปใหม 2555  
แดศิษยเกาฯ ทุกทาน

จัดทําโดย :       สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
                     20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม               
                     73110 โทรศัพท 0-2429-0100 ถึง 3  
                     โทรสาร  0-2429-0819 
                     E-mail: Christ.studies2000@gmail.com

3) วันครูคําสอนไทย นักศึกษารวมงานชุมนุมครูคําสอนอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554  ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศึกษา มีนักศึกษาเขารวมงาน  67 คน ในโอกาสนี้ไดเขาคํานับและขอ
พรจากพระคุณเจาวีระ อาภรณรัตน โอกาสคริสตมาสและปใหม 2555 
ดวย


