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กําหนดการ  การประชุมใหญประจําป ของสภาเซอรราประเทศไทย สมัยท่ี 18 ( 2017-2018)
คร้ังท่ี 18 (2017 - 2018) วันเสารท่ี 30 มิย. -1กค. 2018

สถานท่ี ณ หองประชุมฯโรงเรียนมารียวิทยา , นครราชสีมา

Day 1 / เสาร 30
มิย18 /เวลา

วาระการประชุม/เน้ือหา/ เร่ือง ข้ันตอน/กิจกรรม สถานท่ี/รูปแบบ ผูดําเนินการ ระยะเวลา

06:00 – 07:30 น. อาหารเชา ผูพักรร.
ผูเดินทางมาถึงเชา อาหารเชา ชา กาแฟ ผลไม

จากสมาชิก

โรงแรมซิต้ีปารค
หรือ ณ สถานที่
ประชุม
บริการตนเอง

จากทองถิ่นของ
สมาชิก

90 นาที

07:00 – 07:50 น. ลงทะเบียน สมาชิกลงชื่อ และรับเอกสาร เซนตชื่อในแบบตาม
กลุม

ฝายสมาชิก/เหรัญญิก
สภาฯ

50 นาที

08:00 – 12:30 การประชุมชวงท่ี 1 โดย ปธ.สภาฯ + เลขา
และ กรรมการ

4 ชม. 30
นาที

(08:00 – 08:40)
08:05 – 08:15 น.

08:15 – 08:20 น.
08:20 – 08:25น.
08:25 – 08:35น..

วาระท่ี 1 เปดประชุม
-ภาวนาเปดประชุม และ พระวาจา

1.1 ประธานสภาฯ -กลาวตอนรับ
1.2 แนะนําเอกสาร
1.3 สรุป  และ รับรองรายงานการประชุมใหญ
ประจําป คร้ังที่ 17 ป 2016-2017 (สภาฯสมัยที่ 17
คร้ังที่ 17/2016- 2017)

กลาวนํา/และเรียนเชิญ
จิตตาธิการนําสวด/แบงปน

บรรยาย+ประกอบภาพ

บทภาวนาเซอรรา

เอกสารประกอบการ
PPT - บรรยายและ
ซักถาม

น.สพ.สมชาย
คพ.เจริญวองประชานุ
กูล(จิตตาธิการสภาฯ)
น.สพ.สมชาย
คุณนิพนธ เลขาสภาฯ

มิสรัชนีกูลหรือเลขา ป
2016-2017

(40 นาที)
10 นาที

5 นาที
5 นาที

5 นาที

08:35 - 08:45 น. วาระท่ี 2 การเงินป 2017-2018 เอกสาร หนา อาน + ภาพ PPT คุณ ทิพากร 10 นาที
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สรุปและ รับรองรายงานการเงิน
- รายไดจากการ……

เหรัญญิกสภาฯ

08:40 – 10:30น
08:50 – 09:10 น.
09:10 - 09:20 น.
09:20 - 09:30 น.

09:30 – 09:40 น.

วาระท่ี 3 รายงานสภาฯ และเขตฯ ป 2017-2018
(สมัยท่ี 18)
3.1 รายงาน สรุปการดําเนินงานในรอบป 2017-2018

สรุปผลงานป 2017 - 2018 ปธ.สภาฯ
- ปธ.เขต 140
- ปธ.เขต 172
- ปธ.เขต 194

3.2 สรุป 19thSerra Asian Convention
Davao,Philippines 13-15Apr. 2018

3.3 การสรรหาเจาภาพวันครอบครัวเซอรรา ป 2019

3.4 วาระพิเศษ ฝายสื่อสารสภาฯ

เอกสาร
เอกสาร หนา
เอกสาร หนา
เอกสาร หนา

เอกสาร หนา

ระบบสื่อสารและรายงานทาง
เวปไซด

อาน + ภาพ PPT น.สพ.สมชาย ประธาน
สภาฯ

คุณพิเชษฐ
อ.วีระ
คุณจํารัส

คุณสมฤทธิ์
น.สพ.สมชาย ประธาน
สภาฯ
อ.วิชัย

10 นาที

10 นาที
10 นาที
10 นาที

10 นาที

15นาที

10:15 – 10:45 น. พัก อาหารวาง/ ขนม ชา กาแฟ บริการตนเอง 30 นาที

10:45 – 12:15 น. วาระท่ี 4
- ศาสนสัมพันธกับการสงเสริมกระแสเรียกพระสงฆ
และนักบวช เชิงรุกในประเทศไทย ในฐานะสมาชิก
เซอรราศิษยพระคริสตประกาศขาวดีใหม

บรรยาย+ประกอบภาพ
เอกสาร  หนา

พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริ
สุทธิ์ ประมุขสังฆ
มณฑลนครราชสีมา

90 นาที
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12:15 – 12:30 น. ถายรูปหมู อ.วิชัย ( บางแสน)
12:15 – 13:30 น. อาหารเท่ียง อาหาร ….. และ ผลไมจาก

สมาชิก
บริการตนเอง ผูขายและจากทองถิ่น

ของสมาชิก

13:30 – 18:00 การประชุมชวงท่ี 2 การอบรมผูนําและ
การประชุมสภาฯและเขตชุด

ใหม

เอกสารของ
ประธานสภาฯและ

คูมือเซอรรา

กรรมการ อบรม
และปธ.สภาฯ ปธ.เขต

ปธ.กลุม

4 ชม.30
นาที

13:00 – 13:05 น.

13:05 – 13:15 น.

13:15 – 13:20 น.

13:20 – 13:25 น.

13:25 – 13:30 น.

วาระท่ี 5 เร่ืองของสภาฯ สมัยที่ 19 ป 2018 - 2019
5.1 รับรองประธานสภาฯ ป 2018 - 2019และวาที่

ประธานป 2019 - 2020
5.2 แนะนํา  คณะกรรมการอํานวยการสภาฯ (Boards

of Trustees) และคณะกรรมการบริหารสภาฯ
(Executive Committees) ป 2018 - 2019

5.3 แนะนําประธานและคณะกรรมการฯเขต 140

5.4 แนะนําประธานและคณะกรรมการฯเขต 172

5.5 แนะนําประธานและคณะกรรมการฯเขต 194

เอกสาร หนา

เอกสาร หนา

เอกสาร หนา

เอกสาร หนา

เอกสาร หนา

เสนอแผนงาน

เสนอแผนงาน

เสนอแผนงาน

เสนอแผนงาน

น.สพ.สมชาย

อ.นิคม กายราช
ประธานสภาฯ 2018 –
2019

คุณ เขต 140

คุณนิพนธ เขต 172

คุณสมฤทธิ์   เขต 194

10 นาที

10 นาที

5 นาที

5 นาที

5 นาที
13:30 – 14:30 น. วาระท่ี 6 วาระพิเศษ

1. การประชุม 20th Serra Asian Convention
30 Jan-2 Feb 2020 Hong Kong

2. การเปนเจาภาพ การประชุมเซอรราสากล

นําเสนอโดยเจาภาพ Serra
Philippines
เอกสารหนา 33 – 36

บรรยาย PPT อ.ชัยณรงค( รอยืนยัน
วัน/เวลา)

60 นาที
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คร้ังท่ี 80th Serra International
Convention 2022 Thailand

3. การประชุมเซอรราสากล คร้ัง 76th SIC
Jun 27 – Jul 1 , 2018
Nashville Tennessee, USA

เอกสารหนา 63- 66

14:30 – 15:30 น. วาระที่ 7 การแบงปน  พบปะ
ผูใหการอบรม และผูรับ
การฝกอบรม
คพ.อธิการ ซ.อธิการ
และ เณรกลาง และเณรี

บอกเลา เลาเร่ือง ชีวิต
ความสนใจ ความหวัง

คณะเณรกลาง
เณรีจากอาราม

15:30 – 16:00 น. พัก อาหารวาง ขนม ชา กาแฟ บริการตนเอง 30 นาที
(16:00 – 17:30
น.)

วาระท่ี 8 การฝกบทบาทผูนํา -ทบทวน บทบาท/
หนาท่ี / การประสานงานของฝาย  และแผนงานสภา
ฯเขตฯ กลุม
ชี้แจงและแนวนํา การประชุม รวมตามหัวขอ ดังน้ี
- บทบาทของตําแหนง ตางๆ และกิจกรรมสงเสริม

ชีวิต สมาชิก
- การจดบันทึกการประชุมและสงรายงานการประชุม

อานและหาแนวคิด สรุป

ทําแบบสอบถามคูมือ
เอกสาร หนา
เอกสาร หนา

ประเมินเซอรรา
-เทียบจิตตารมณ

-สนทยา
-นิพนธ

(90 นาที)

5 นาที

แยกประชุมรวม ของแตละฝายของ ปธ.สภาฯ
ปธ.เขต ปธ.กลุม และรป.ฝายตางๆ เลขา และ
เหรัญญิก ตามแนวทางของสภาฯ ป 2018 – 2019

สรุปโดย ปธ.สภาฯ
และปธ.เขต
เอกสาร + PPT

-ประธานสภาฯเขตฯ
และปธ.กลุม
น.สพ.สมชาย

85 นาที
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โดยนําหัวขอ วาระท่ี 4 ,6, 7 มาประกอบการประชุม
- กําหนดแนวทางการบริหารงานป 2018-2019
- วิสัยทัศน
- ระดมสมอง SWOT สรุปกิจกรรม/งานฝาย
- คนหากิจกรรมและเปาหมาย  จากการบรรยาย
- กําหนดเขตพื้นที่การขยาย แยกเขต
- วางแผนงานและการประสานงานบุคคล
- การรายงาน การสง รายงาน ผลงาน
แยกประชุมตามตําแหนง สภาฯ เขตฯ กลุม
-กลุมของประธานสภาฯ ปธ.เขตฯ ปธ.กลุม
-รป.ฝายกิจกรรม -สภาฯ เขตฯ กลุม
-รป.ฝายการแสเรียก- สภาฯ เขตฯ กลุม
-รป.ฝายสมาชิก - สภาฯ เขตฯ กลุม
-รป.ฝายสื่อสาร - สภาฯ เขตฯ กลุม
-เลขา - สภาฯ เขตฯ กลุม
-เหรัญญิก - สภาฯ เขตฯ กลุม
- สรุปความตองการปจจุบัน/จากการประชุมกลุม

จากวิทยากร

ทุกกลุมพิมพหรือเขียน
เอกสาร ประกอบ หนา

สรุปงาน/กิจกรรม

เอกสารหนา

คุณสมชาย / นิพนธ
คุณสนทยา เขต 172
คุณบุญขีด เขต 140
คุณธนัตย 194
อ.วิชัย เขต 172
คุณวัลลดา เขต 172
คุณทิพากร เขต 140

รายงานโดย รป.ฝาย
18:00 – 21:00 อาหารเย็น Family Night เซอรรา

การแสดง และ วงโยธวาทิต โรงเรียนมารีวิทยา
พบเณร กลาง เณรี ผูใหการอบรม

โตะไทย เสริฟ ท่ีละอยาง
หรือ แลวแตเจาภาพ นคร
ราลสีมา จัดให
บริการผลไม ฤดูกาล จันทบุรี

อ.วีระและทีมงาน

คุณสนทยา คุณตันหยง
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Day 2 / 1 กค 18 วาระการประชุม/เน้ือหา/ เร่ือง ข้ันตอน/กิจกรรม รูปแบบ ผูดําเนินการ ระยะเวลา

06:00 – 08:00 น. อาหารเชา อาหารเชา ชา กาแฟ ผลไม
จากสมาชิก

สถานที่พัก /โรงแรม ผูขายและจากทองถิ่น
ของสมาชิก

90 นาที

07:30 ออกเดินทาง ไป อาสนวิหารแมพระประจักษท่ีลูรด
08:00 ซอมพิธีปฏิญาณตน ในวัด
08.30 – 10.00 น. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

ประธานใน พิธี พระสังฆราช ชูศักด์ิ  สิริสุทธิ์
จิตตาธิการสภาฯ  จิตตาธิการและพระสงฆ ทุกองค

- พิธีปฏิญาณตนเขารับตําแหนง  ของประธานสภาฯ
ประธานเขต  ประธานกลุม และร้ือฟนการปฎิญาณ
ตนของสมาชิกเซอรรา

บทเทศน

หลงั พิธีมิสซา หรือ หลัง
เทศน

เอกสาร หนา
แบบปฏิญาณตน

พิธีกร อ.วีระ หรือ
(อดีต รป.สภาฯฝาย
กิจกรรม)

90 นาที

10:30 – 11:30 น. - ถายรูปหมู ขางพระรูปนักบุญยอหน
หนาวัด/ทางลาดลง

อ.วิชัย ( บางแสน)

12:00 – 13:30 น. อาหารเท่ียง หรือ ขาวกลอง อาหาร และ ผลไมจาก
สมาชิก

บริการตนเอง ผูขายและจากทองถิ่น
ของสมาชิก

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กําหนดการในบางเร่ือง อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


