การประชุมสัมมนาประจําปการศึกษา 2560
ของ
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47

หัวขอ ขอบฟาใหมของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
วันอาทิตยที่ 20 ถึงวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

1. หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนดั่งดวงใจของชาวไทยทั้งปวง ประเทศชาติ
และประชาชนได รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น ยิ่ ง ใหญ สุด จะพรรณนา พระราชกรณี ย กิ จ ต า งๆ พระบรม
ราโชบาย “เศรษฐกิจพอเพียง” และโครงการในพระราชดําริลวนเกิดขึ้นเพราะความใสใจและหวงใยในทุกข
สุขของประชาราษฎร โดยเฉพาะผูที่ยากจนขาดโอกาส พระองคยังทรงเปนพระมหากษัตริยนักอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงปฏิบัติบําเพ็ญเปนแบบ
ฉบับที่ประเสริฐสุดโดยทรงยึดใน “ทศพิธราชธรรม”
การสัมมนาประจําปของสภาการศึกษาคาทอลิกครั้งนี้สมควรที่สมาชิกผูเขารวมประชุมสัมมนาจะได
ไตรตรองถึงบทเรียนตางๆ ที่ไดรับจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อการพัฒนาการ
จัดการศึกษาคาทอลิกใหเจริญกาวหนาตอๆ ไป เพื่อที่จะเปนเครื่องมือสําคัญในการใหผูเรียนพบพระเจา
พบความจริง ความดี และความงามตามพระฉบับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อนึ่ ง งานวิ จั ย ทางการศึ ก ษาบ ง บอกชั ด เจนว า การศึ ก ษาที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ต อ งมุ ง ที่ ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลาง
เพื่อที่จะใหความรู อบรมกลอมเกลาเขา ตองรูจักเขา รูถึงศักยภาพของเขา อีกทั้งตองใหความสําคัญกับบริบท
ในการศึกษาเลาเรียน การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่ผูเรียนมีความเปนเจาของ
การเรียนรู และมีเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อชีวิต
การสั ม มนาประจํ า ป ข องสภาการศึ ก ษาที่ผ า นมาเชิ ญ ชวนให ฟ น ฟู ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการจั ด
การศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม และสําหรับปนี้ สภาการศึกษาคาทอลิกของเชิญชวนใหคนหาแนวทางใหมๆ
สรางทัศนคติ และวิธีการปฏิบัติที่นําพาศิษยสูชีวิตที่มีความหมาย มีคุณภาพ ภายใตขอบฟาใหมของการศึกษา
คาทอลิก

-1-

2. วัตถุประสงค
สภาการศึ ก ษาคาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย ขอเชิ ญ ชวนนั ก การศึ ก ษาคาทอลิ ก ซึ่ ง เป น ผู บ ริ ห าร
การศึกษาในระดับตางๆ มารวมประชุมสัมมนาประจําปการศึกษา 2560 ดวยวัตถุประสงค ดังนี้
1. แบงปนการนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และบังเกิดผล
2. เรียนรูจากประวัติศาสตรเพื่อการเจริญกาวหนาตอไปบนพื้นฐานที่มั่นคง
3. ศึกษาแนวคิดของพระศาสนจักรในการจัดการศึกษาแบบคริสต และการเลือกกระบวนการเรียน
การสอนที่เปนการบูรณาการความเชื่อ วัฒนธรรม และชีวิตในโลกปจจุบัน มุงสูคุณภาพและ
ความเปนเลิศ

3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ผูบริหารการศึกษาคาทอลิกในระดับตางๆ จํานวน 480 คน มารวมประชุมสัมมนา
3.2 เชิงคุณภาพ
- ผูบริหารโรงเรียนคาทอลิกมุงมั่นจัดการศึกษาคาทอลิกอยางมีคุณภาพในบริบทสังคมใหม

4. ขั้นตอนดําเนินการ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ประชุมคณะกรรมการ เตรียมการ (ต.ค.2559-ม.ค. 2560)
สํารวจและติดตอสถานที่การประชุมสัมมนา ( ต.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)
สงจดหมาย โครงการและใบสมัครใหสถาบันการศึกษาตางๆ (มิ.ย. 2560)
ติดตอวิทยากร (มี.ค. – มิ.ย. 2560)
สถาบันการศึกษา ผูแทนองคกร ชมรม สมาคม นักบวช และบาทหลวงสงรายชื่อและใบสมัคร
เขารวมการประชุมสัมมนา โดยระบุรายละเอียดตางๆ ไดแก ระบุนามผูเขาพักหองเดียวกัน
ระบุสถานภาพ เชน บาทหลวง ภราดา ซิสเตอร นาย นาง น.ส. ใหชัดเจน
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
4.6 ดําเนินการ การประชุมสัมมนาตามกําหนดการ (20-23 ส.ค. 2560)
4.7 ติดตามและประเมินผลการประชุมสัมมนา (ก.ย. 2560)
4.8 สรุปและรายงานผลการประชุมสัมมนา (ต.ค. 2560)

5. สถานที่จัดการประชุมสัมมนา
โรงแรมเอเชีย พัทยา ชลบุรี โทรศัพท 0-3825-0602-6 โทรสาร 0-3825-0496

6. ระยะเวลา
วันอาทิตยที่ 20 ถึง วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
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7. คาใชจายในการประชุมสัมมนา
7.1 ผูเขารวมประชุมสัมมนารวมออกคาใชจายเปนคา ที่พัก อาหาร เอกสาร และการตอบแทนวิทยากร
ครบ 3 วันเต็ม ดังนี้
ราคาผูเขาสัมมนา
หองพัก 1 ทาน ทานละ 6,800 บาท
2 ทาน ทานละ 5,200 บาท
ไป-กลับ ทานละ 4,000 บาท
7.2 ผู เ ข า ร ว มสั ม มนาที่ จํ า เป น ต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น ค า เดิ น ทางและค า ใช จ า ยในการ
ประชุมสัมมนากรุณาติดตอผูอํานวยการฝายการศึกษาของสังฆมณฑลของทาน
7.3 โรงเรียนตาง ๆ รวมสมทบทุนการสนับสนุนผูเขารวมประชุมสัมมนา ที่จําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือ โดยผานทางสภาการศึกษาคาทอลิก แหงประเทศไทย ทั้งนี้มิไดเปนการบังคับ

8. การประเมินผล
8.1 พิจารณาจากสรุปแบบประเมินผลการสัมมนาของผูเขารวมการประชุมสัมมนา
8.2 พิจารณาผลจากการประชุมและการวิเคราะหของคณะกรรมการจัดการสัมมนา

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูบริหารการศึกษาคาทอลิกนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มาจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และบังเกิดผล
9.2 ผูบริหารการศึกษาคาทอลิกสามารถนําแนวคิดจาการประชุมสัมมนาไปปฏิรูปโรงเรียน
อยางตอเนื่อง
9.2 ผูบริหารการศึกษาคาทอลิกมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพื่อความมีสวนรวมในการสราง
โรงเรียนคาทอลิกที่มีอัตลักษณชัดเจนและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

10. สถานที่ติดตอสอบถามและสงใบสมัคร
10.1 กรุณาสง สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
ที่อยู อาคารแมพระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค ชั้น 3 เลขที่ 122/9 ซ.นนทรี 14 (นาคสุวรรณ)
แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท: 0-2681-3852 ตอ 115,
0-2681-3853 (เบอรตรง) โทรสาร : 0-2681-3854 (อัตโนมัติ)
e-mail : catholic_edct@hotmail.com
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กําหนดการ
ประชุมสัมมนาประจําปการศึกษา 2560
ของ
สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย ครั้งที่ 47
หัวขอ ขอบฟาใหมของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
วันอาทิตยที่ 20 ถึงวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตยที่ 20 สิงหาคม 2560
13.00 น.-16.00 น.
16.00 น.-17.00 น.



17.15 น.-17.45 น.



17.45 น.-18.45 น.
19.00 น.-19.15 น.
19.15 น.-19.30 น.










19.30 น.-20.30 น.



20.30 น.



ลงทะเบียนและเขาสูที่พัก
พิธีบูชาขอบพระคุณ (สําหรับทานที่ตองการมิสซาวันอาทิตย)
โดย - บาทหลวงเดชา อาภรณรัตน
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
พิธีเปดนิทรรศการหนังสือ และอุปกรณทางการศึกษา
โดย - พระอัครสังฆราช หลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร
รับประทานอาหารเย็น
วจนพิธีกรรมเปดการสัมมนาโดย พระอัครสังฆราช หลุยส จําเนียร สันติสขุ นิรันดร
ประธานจัดการประชุมสัมมนา กลาวรายงาน
โดย - ซิสเตอรนันทิยา เดชาเลิศ ประธานสหพันธคณะภคินีรักกางเขนฯ
พระอัครสังฆราช หลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร กลาวเปดการประชุมสัมมนา
ปาฐกถาพิเศษ ขอบฟาใหมของการศึกษาคาทอลิก
โดย - บาทหลวงเดชา อาภรณรัตน
เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ

ภาวนาค่ํา

วันจันทรที่ 21 สิงหาคม 2560
06.30 น.-07.45 น.



08.00 น.-08.15 น.
08.15 น.-09.15 น.



รับประทานอาหารเชา

ภาวนาเชา
 ถวายสักการะ
ประชุมที่ 1 ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาทีส่ ุดมิได
โดย - อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
ผูรับผิดชอบกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร ซิสเตอรสมภาร นนทะชัย
09.15 น.-09.45 น. - วีดิทัศนแนะนําสหพันธคณะภคินีรักกางเขนแหงประเทศไทย ลาวและกัมพูชา
- ภาพรวมของสาระและกระบวนการสัมมนา โดย สหพันธคณะภคินีรักกางเขนฯ
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วันจันทรที่ 21 สิงหาคม 2560(ตอ)
09.45 น.-10.00 น.
10.00 น.-10.30 น.
10.30 น.-12.00 น.



12.00 น.
14.00 น.-15.30 น.



15.30 น.-16.00 น.
16.00 น. -17.00 น.



17.00 น.-18.00 น.



18.00 น.-19.30 น.










ถายภาพรวมกัน
รับประทานอาหารวาง
ประชุมที่ 2 แบบอยางการจัดการศึกษาเพือ่ ผูยากไรขาดโอกาส
โดย - ดร. อรสุดา เจริญรัถ มูลนิธิพระดาบส
ผูรับผิดชอบกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร ซิสเตอรกลั ยา หยาดทองคํา
รับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมที่ 3 ขอบฟาใหมของการศึกษาไทย
โดย - ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย
ผูรับผิดชอบกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร ซิสเตอรอจั ฉรา สุขพิบลู ย
รับประทานอาหารวาง
ประชุมที่ 4 การศึกษาคาทอลิกแบบองครวมกับอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
โดย - คุณพอจรัล ทองปยะภูมิ
ผูรับผิดชอบกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร ซิสเตอรสมภาร นนทะชัย
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย - พระอัครสังฆราช หลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
รับประทานอาหารเย็น

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
06.30 น.-08.15 น.
08.15 น.- 08.30 น.
08.30 น.-08.45 น.



08.45 น.- 10.15 น.



10.15 น.-10.45 น.
10.45 น.-12.15 น.



12.00 น.








รับประทานอาหารเชา
ภาวนาเชา
ทบทวนหัวขอที่ 1 ถึง 3 เขาสูหัวขอที่ 4-5 และ 6
โดย สหพันธคณะภคินีรักกางเขนฯ
ประชุมที่ 5 การศึกษาตามคําพอสอน
โดย - คณะรักกางเขน จันทบุรี โดย ซิสเตอรลาํ ยงค อุน วุน
ผูรับผิดชอบกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร ซิสเตอรอจั ฉรา สุขพิบลู ย
รับประทานอาหารวาง
ประชุมที่ 6 การแบงปนการปลูกฝงคุณธรรมในโรงเรียนคาทอลิก
โดย - 1) โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 2)โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
3) โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต 4) โรงเรียนเซนตเอมิลี
ผูดําเนินการเสวนา บาทหลวงชาญชัย ทิวไผงาม
ผูรับผิดชอบกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร ซิสเตอรกลั ยา หยาดทองคํา
รับประทานอาหารกลางวัน
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วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560(ตอ)
13.30 น.-15.00 น.



15.00 น.-15.30 น.
15.30 น.-16.30 น.



16.30น.-17.15 น.



17:15 น.-18:00 น.



18.00 น.-19.30 น.
19.30 น.




ประชุมที่ 7 สื่อสารสังคมสรางสรรค (Media Literacy: ปญหาที่มากับ social media )
โดย - คุณวิบูลย ลีรัตนขจร
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัท เซิรช เอนเตอรเทนเมนท จํากัด
ผูรับผิดชอบกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร ซิสเตอรสมภาร นนทะชัย
รับประทานอาหารวาง
ประชุมที่ 8 การจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล(Differentiated Learning)
โดย - ดร.กีรติ คุวสานนท คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูรับผิดชอบกลาวแนะนําและขอบคุณวิทยากร ซิสเตอรกลั ยา หยาดทองคํา
นําเสนอรางถอยแถลง
โดย
กลุมสังเคราะหการสัมมนา
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย - พระสังฆราชบรรจง ไชยรา
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมตามความสนใจ
 ภาพยนตร
นําเสนอโดย อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย
 ชมนิทรรศการ และรานคา
 สนทนาในกลุมประเด็นความสนใจ
 อื่นๆ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
06.30 น.-07.15 น.



07.00 น.-08.00 น.
08.15 น.-08.30 น.
08.30 น.-08.45 น.



08.45 น.-10.00 น.



10.00 น.-10.30 น.
10.30 น.-11.45 น.










พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย - พระสังฆราชสิริพงษ จรัสศรี
รับประทานอาหารเชา
ภาวนาเชา
ถอยแถลงอันเนื่องมาจากการประชุมสัมมนา
โดย ผูแทนสหพันธคณะรักกางเขนฯ
ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ การศึกษาในไทยแลนด 4.0
โดย - ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน
ผูรับผิดชอบ เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก
รับประทานอาหารวาง
การประชุมใหญสามัญประจําป 2560
ชี้แจงกระบวนการจัดประชุมใหญสามัญประจําป
โดย - อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ผูดาํ เนินการประชุม
ฝายเลขานุการรายงานจํานวนและสถานภาพของผูเขารวมประชุม
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การประชุมใหญสามัญประจําปของสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
- รายงานสรุปของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร
- รายงานสรุปของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ
ระเบียบวาระที่ 2 - รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 3 - รายงานการดําเนินการในชวงปที่ผานมา
ระเบียบวาระที่ 4 - รายงานฐานะการเงิน
ระเบียบวาระที่ 5 - แตงตั้งผูต รวจสอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่นๆ
- ถอยแถลงอันเนื่องมาจากการประชุมสัมมนาประจําปการศึกษา 2560
โดย คณะสังเคราะหการสัมมนา
11.45 น.-12.30 น.  ประธานจัดการประชุมสัมมนากลาวสรุปและขอบคุณ
 วจนพิธีกรรมปดการประชุมสัมมนา
โดย - พระอัครสังฆราช หลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
พิธีกร : อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย / บาทหลวงชาญชัย ทิวไผงาม
คณะผูดําเนินการและสังเคราะหการสัมมนา : บาทหลวงจรัล ทองปยะภูมิ
ที่ปรึกษา
 ซิสเตอรศรีไพร กระทอง
ประธาน
 ซิสเตอรกัลยา หยาดทองคํา
รองประธาน
 ซิสเตอรสมภาร นนทะชัย
กรรมการ
 ซิสเตอรอัจฉรา สุขพิบูลย
กรรมการ
 ภราดาประภาส ศรีเจริญ
กรรมการ
 ดร.วิรัชนี พรหมสุนทร
กรรมการ
 ดร.อนุพันธ กิจนิจชีวะ
กรรมการ
 คุณพงษนรินทร รัตนรังสิกุล
กรรมการ
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