กําหนดการ
การประชุมสัมมนาประจําปีการศึกษา 2559
ของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
หัวข้อ “การฟื้นฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึ้นใหม่”
(Educating Today and Tomorrow : A Renewing Passion)
วันอาทิตย์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559
13.00 น.-16.00 น. ลงทะเบียนและเข้าสู่ทพี่ ัก
16.00 น.-17.00 น. พิธีบชู าขอบพระคุณ (สําหรับท่านที่ต้องการมิสซาวันอาทิตย์)
โดย บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคม / เลขาธิการฯ
17.15 น.-17.45 น. พิธเี ปิดนิทรรศการหนังสือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา
โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
17.45 น.-18.45 น. รับประทานอาหารเย็น / ชมนิทรรศการและร้านค้า
19.00 น.-19.15 น. - พิธีอาเศียรวาทราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
- วจนพิธีกรรมเปิดการประชุมสัมมนา
โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
19.15 น.-19.30 น. ประธานจัดการประชุมสัมมนา กล่าวรายงาน
โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
19.30 น.-20.30 น. ปาฐกถาพิเศษ“การฟืน้ ฟูความกระตือรือร้นทางการศึกษาคาทอลิกขึน้ ใหม่”
(Educating Today and Tomorrow : A Renewing Passion)
โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ภาวนาค่าํ (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)
20.30 น.
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วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559
07.00 น.-08.15 น. รับประทานอาหารเช้า / ชมนิทรรศการและร้านค้า
08.15 น.-08.30 น. สมาชิกพร้อมในห้องประชุมใหญ่ (ห้องสําเภา)
ภาวนาเช้า (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)
08.30 น.-08.45 น. วิดีทัศน์แนะนําคณะเซนต์คาเบรียลฯ
08.45 น.-09.00 น. ภาพรวมของสาระและกระบวนการสัมมนา
โดย ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
09.00 น.-10.00 น. ประชุมที่ 1 การศึกษาคาทอลิกในปัจจุบันและอนาคต
โดย บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์ นายกสมาคมฯ/เลขาธิการฯ
10.00 น.-10.15 น. ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่
10.15 น.-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการและร้านค้า
10.45 น.-12.15 น. ประชุมที่ 2 งานวิจัยโครงการ “ออกเสียง ออกแบบประเทศไทย”
โดย รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้า
12.15 น.-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิทรรศการและร้านค้า
13.30 น.-14.00 น. วีดิทัศน์ การศึกษาดูงานการศึกษาคาทอลิกออสเตรเลีย
14.00 น.-15.30 น. ประชุมที่ 3 Educating Today and Tomorrow : An Australia Model
โดย Mr. Michael Hopkinson, Deputy Director of Office
Catholic Education Sandhurst, Australia
15.30 น.-16.00 น. รับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการและร้านค้า
16.00 น.-17.15 น. ประชุมที่ 4 การตั้งตนอยูบ่ นความถูกต้อง (Integrity)
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ม.ฮาร์วาร์ด
ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
17.15 น.-18.15 น. พิธีบชู าขอบพระคุณ
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จําเนียร สันติสุขนิรันดร์
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
18.15 น.-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น / ชมนิทรรศการและร้านค้า
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วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
07.00 น.-08.15 น. รับประทานอาหารเช้า / ชมนิทรรศการและร้านค้า
08.15 น.-08.30 น. สมาชิกพร้อมในห้องประชุมใหญ่ (ห้องสําเภา)
ภาวนาเช้า (มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย)
08.30 น.-08.45 น. ทบทวนหัวข้อที่ 1 ถึง 4 นําเข้าสู่หัวข้อที่ 5 ถึง 8
โดย ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
08.45 น.-10.15 น. ประชุมที่ 5 ทิศทางการศึกษาของประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ
ด้านการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ
ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
10.15 น.-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการและร้านค้า
10.45 น.-12.15 น. ประชุมที่ 6 การอภิบาลครอบครัวกับการศึกษาคาทอลิก
โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
12.15 น.-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน / ชมนิทรรศการและร้านค้า
13.30 น.-15.00 น. ประชุมที่ 7 สังคมพหุศาสนาและพหุวฒ
ั นธรรม
โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิรสิ ุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา
15.00 น.-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการและร้านค้า
15.30 น.-16.30 น. ประชุมที่ 8 Laudato Si ในประเด็นสิ่งแวดล้อมกับภารกิจโรงเรียน
โดย ภราดา ดร.อํานวย ยุ่นประยงค์ และ ภราดร ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
16.30 น.-17.30 น. พิธีบชู าขอบพระคุณ
โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิรพิ งษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
17.30 น.-18.00 น. นําเสนอร่างถ้อยแถลง
โดย คณะกรรมการผู้สังเคราะห์การประชุมสัมมนา
18.00 น.-19.30 น. รับประทานอาหารเย็น / ชมนิทรรศการและร้านค้า
19.30 น.
กิจกรรมตามความสนใจ
 ภาพยนตร์ “LA FAMILLE BELIER” (ร้องเพลงรักให้ก้องโลก)
โดย สื่อมวลชนคาทอลิก(ประเทศไทย) และอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
 ชมนิทรรศการและร้านค้า
 สนทนาในกลุ่มประเด็นความสนใจและอื่นๆ
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วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559
06.30 น.-07.15 น. พิธีบชู าขอบพระคุณ
โดย บาทหลวงจรัล ทองปิยะภูมิ จิตตาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
07.00 น.-08.00 น. รับประทานอาหารเช้า / ชมนิทรรศการและร้านค้า
08.15 น.-08.30 น. สมาชิกพร้อมในห้องประชุมใหญ่ (ห้องสําเภา)
ภาวนาเช้า (คณะเซนต์คาเบรียลฯ)
08.30 น.-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Catholic Education in Digital Age”
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
10.00 น.-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง / ชมนิทรรศการและร้านค้า
10.30 น.-11.45 น. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ของสมาคมสภาการศึกษาฯ
โดย นายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
เรื่องแจ้งให้ทราบ
พระอัครสังฆราชหลุยส์ จําเนียร สันติสุขนิรนั ดร์
ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
รายงานสรุปของสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์
รายงานสรุปของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกฯ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
วาระที่ 3
รายงานการดําเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4
รายงานฐานะการเงิน
วาระที่ 5
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
เรื่องอื่นๆ
วาระที่ 6
- ถ้อยแถลงอันเนื่องมาจากการประชุมสัมมนา ประจําปีการศึกษา 2559
11.45 น.-12.30 น. พิธีปิดการประชุมสัมมนา
- ประธานจัดการประชุมสัมมนากล่าวสรุปและขอบคุณ
โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
- วจนพิธีกรรมปิดการประชุมสัมมนา
โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จําเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประธานสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
- พิธีสง่ มอบประธานจัดการประชุมสัมมนาครั้งที่ 47 ให้สมาพันธ์คณะภคินรี ักกางเขน
แห่งประเทศไทยและลาว
12.30 น.-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / เดินทางกลับ
 พิธีกร :-

ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์และคณะ
อาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อุปนายกสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
และ บาทหลวงชาญชัย ทิวไผ่งาม กรรมการสภาการศึกษาคาทอลิกฯ
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