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กำหนดกำร
ประชุมสั มมนำประจำปี กำรศึกษำ 2562
ของ
สภำกำรศึกษำคำทอลิกแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 49
หัวข้ อ “กำรศึกษำคำทอลิกในโลกอนำคต”
วันอาทิตย์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 18 สิ งหาคม 2562
13.00 น. – 16.00 น.  ลงทะเบียนและเข้าสู่ ที่พกั
16.00 น. – 17.00 น.  พิธีบูชำขอบพระคุณ (สำหรับท่ ำนที่ต้องกำรมิสซำวันอำทิตย์ )
- บำทหลวงเดชำ อำภรณ์ รัตน์
โดย
นายกสมาคม / เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
17.15 น. – 17.45 น.  พิธีเปิ ดนิทรรศกำรหนังสื อ และอุปกรณ์ ทำงกำรศึกษำ
- พระอัครสั งฆรำชหลุยส์ จำเนียร สั นติสุขนิรันดร์
โดย
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
17.45 น. – 18.45 น.
 รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. – 19.15 น.  วจนพิธีกรรมเปิ ดกำรสั มมนำ
 โดย
- พระอัครสั งฆรำชหลุยส์ จำเนียร สั นติสุขนิรันดร์
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
19.15 น. – 19.30 น.  ประธำนจั
ก
ดกำรประชุ มสั มมนำ กล่ ำวรำยงำน
- เซอร์ อักแนส บุญรั กษำ ศรีตระกูล
โดย
อธิการิ ณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร
 ประธำนกล่
ก
ำวเปิ ดกำรประชุ มสั มมนำ
- พระอัครสั งฆรำชหลุยส์ จำเนียร สั นติสุขนิรันดร์
โดย
19.30 น. – 20.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ 1
โดย
- บำทหลวงเดชำ อำภรณ์ รัตน์
นายกสมาคม / เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
20.00 น. – 20.30 น.  ปำฐกถำพิเศษ 2
Apostolic Constitution, Veritatis gaudium
(สมณสำสน์ เรื่ อง ควำมชื่ นชมยินดีในควำมจริง)
โดย
- อำจำรย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉำย
ที่ปรึ กษาสมณสภาสื่ อสารสังคม สานักวาติกนั
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วันจันทร์ ที่ 19 สิ งหาคม 2562
07.00 น.- 08.15 น.
 รับประทานอาหารเช้า
08.15 น.- 08.30 น.
 ภาวนาเช้ า / แนะนาคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ ตร
08.30 น.- 08.45 น.
 ภาพรวมของสาระและกระบวนการสั มมนา โดย คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ ตร
08.45 น.- 09.45 น.
 ประชุ มที่ 1 สมณลิขิต CHRISTUS VIVIT
- อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
โดย
ที่ปรึ กษาสมณสภาสื่ อสารสังคม สานักวาติกนั
09.45 น.- 10.00 น.
 ถ่ายภาพร่ วมกัน ณ ห้องประชุ มใหญ่
10.00 น.- 10.30 น.
 รับประทานอาหารว่าง / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
10.30 น.- 12.00 น.
 ประชุ มที่ 2 พลังสมอง... ศักยภาพสู่ ความสาเร็ จ
- นำยแพทย์ อุดม เพชรสั งหำร
โดย
จิตแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องการพัฒนาสมองเด็ก
12.00 น.
 รับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
13.30 น.- 15.00 น.
 ประชุ มที่ 3 บริ หารโรงเรี ยนอย่ างไรเพื่อสร้ าง Active Citizen :กรณีศึกษา
ประเทศเยอรมนี อิสราเอล และญีป่ ุ่ น
- คุณคิม จงสถิตย์ วฒ
โดย
ั นา
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั นานมีบุ๊คส์
15.00 น.- 15.30 น.
 รับประทานอาหารว่าง / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
15.30 น. – 17.00 น.  ประชุ มที่ 4 5 เทรนด์ เทคโนโลยีในสนามการเรียนรู้
- ศาสตราจารย์ ดร. สุ ชัชวีร์ สุ วรรณสวัสดิ์
โดย
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
17.00 น.- 18.00 น.
 พิธีบูชาขอบพระคุณ
- พระอัครสั งฆราชหลุยส์ จาเนียร สั นติสุขนิรันดร์
โดย
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
18.00 น.- 19.30 น.
 รับประทานอาหารเย็น / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
วันอังคารที่ 20 สิ งหาคม 2562
07.00 น.- 08.15 น.
 รับประทานอาหารเช้า / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
08.15 น.- 08.30 น.
 ภาวนาเช้ า (คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร)
08.30 น.- 08.45 น.
 ทบทวนหัวข้อที่ 1 ถึง 4 เข้าสู่ หว
ั ข้อที่ 5 ถึง 8
โดย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
08.45 น.- 10.15 น.
 ประชุ มที่ 5 คุณธรรมในยุค 5.0
 โดย
- รศ.นพ. สุ ริยเดว ทรีปาตี
ผูอ้ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
10.15 น.- 10.45 น.
 รับประทานอาหารว่าง / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
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วันอังคารที่ 20 สิ งหาคม 2562 (ต่ อ)
10.45 น.- 12.15 น.
 ประชุ มที่ 6 สร้ างเด็กไทยยุคใหม่
- ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา
โดย
ประธานโครงการศูนย์ให้คาปรึ กษาและพัฒนาศักยภาพมนุ ษย์
12.15 น.



รับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิทรรศการและร้านค้า

13.30 น.- 15.00 น.



ประชุ มที่ 7 ผู้นาแห่ งอนาคต
โดย

15.00 น.- 15.30 น.



15.30 น.- 17.00 น.



17.00 น.- 17.15 น.



รับประทานอาหารว่าง/ ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
ประชุ มที่ 9 ทิศทางการศึกษาในอนาคต สู่ การเรียนรู้ ตลอดชีวติ
โดย
- ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสมาคมวิจยั เพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
นาเสนอร่ างถ้ อยแถลง
โดย

17.15 น.- 18.00 น.
18.00 น.- 19.30 น.
19.30 น.






- รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประธานกลุ่มสั งเคราะห์ การสั มมนา

พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย
- พระสั งฆราช ซิลวีโอ สิ ริพงษ์ จรัสศรี
รับประทานอาหารเย็น / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
กิจกรรมตามความสนใจ
 ภาพยนตร์
นาเสนอโดย สื่ อมวลชนคาทอลิก
 ชมนิ ทรรศการ และร้านค้า
 สนทนาในกลุ่มประเด็นความสนใจ
 อื่นๆ

วันพุธที่ 21 สิ งหาคม 2562
06.30 น.- 07.15 น.
 พิธีบูชาขอบพระคุณ
- บาทหลวงจรั ล ทองปิ ยะภูมิ จิตตาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
 โดย
07.00 น.- 08.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
08.15 น.- 08.30 น.
 ภำวนำเช้ ำ (คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ ตร)
08.30 น.- 10.00 น.
 การประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2562
 ชี้แจงกระบวนการจัดประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี
โดย - อำจำรย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉำย ผู้ดำเนินกำรประชุ ม
 ฝ่ ายเลขานุการรายงานจานวนและสถานภาพของผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
การประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี ของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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วันพุธที่ 21 สิ งหาคม 2562 (ต่ อ)
ระเบียบวำระที่ 1 ระเบียบวำระที่ 2 ระเบียบวำระที่ 3 ระเบียบวำระที่ 4 ระเบียบวำระที่ 5 ระเบียบวำระที่ 6 10.00 น.-10.30 น.
10.30 น.-11.45 น.
11.45 น.-12.30 น.








12.30 น.



เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
รายงานสรุ ปของสมาคมสโมสรลูกเสื อรัตนโกสิ นทร์
รายงานสรุ ปของสมาคมครู โรงเรี ยนคาทอลิกฯ
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
รายงานการดาเนินการในช่วงปี ที่ผา่ นมา
รายงานฐานะการเงิน
แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี
เรื่ องอื่นๆ
ถ้อยแถลงอันเนื่องมาจากการประชุมสัมมนาประจาปี การศึกษา 2562
โดย ประธานคณะสั งเคราะห์ การสั มมนา
รับประทานอาหารว่าง / ชมนิ ทรรศการและร้านค้า
ปาฐกถาพิเศษจากภาครัฐ
พิธีปิดกำรประชุ มสั มมนำ
- เซอร์ อักแนส บุญรั กษำ ศรีตระกูล
โดย
ประธำนจัดกำรประชุ มสั มมนำกล่ ำวสรุ ปและขอบคุณ
วจนพิธีกรรมปิ ดกำรประชุ มสั มมนำ
- พระอัครสั งฆรำชหลุยส์ จำเนียร สั นติสุขนิรันดร์
โดย
ประธำนสภำกำรศึกษำคำทอลิกแห่ งประเทศไทย
พิธีส่งมอบประธำนกำรจัดกำรประชุ มครั้งที่ 50
รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับ

พิธีกร : อาจารย์ชยั ณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อุปนายกสมาคมการศึกษาคาทอลิกฯ และ
บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม กรรมการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

**************************************

