
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สภาเซอร์ร่าประเทศไทย สมยัที� 19  วาระ 2018-2019 

29 -30 มถุินายน 2019 ณ หอประชุมยวง นิตโย บ้านผู้หว่านและบ้านเณรใหญ่แสงธรรม    

  อาํเภอสามพราน จังหวดันครปฐม 

                                             -------------------------------------------------------  
เสาร์ที� 29 มถุินายน 2019 

07.00 - 08.00 น. เช็คอินเขา้ที�พกับา้นผูห้วา่น (หอ้งละ 2 คน ค่าที�พกัคนละ 500 บาท โดยใหป้ระธาน 
แต่ละกลุ่มรวบรวมค่าที�พกัชาํระที�คูณทิพากร เหรัญญิกสภาฯ ที�โต๊ะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม)  
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
09.00 น.  เปิดการประชุม 
09.00-09.10 น. วาระที� 1:  ภาวนาเปิดประชุมโดยจิตตาธิการสภาฯ ฟังพระวาจาจากพระคมัภีร์ และ
ขอ้คิดจากคุณพ่อจิตตาธิการสภาฯ (คุณพ่อเจริญ  วอ่งประชานุกลู ) 
09.10-09.30 น. วาระที� 2: เรื�องแจง้เพื�อทราบ  
            2.1 ประธานกล่าวตอ้นรับและแจง้ระเบียบวาระการประชุมและเรื�องอื�นๆ 
            2.2 อาจารยช์ยัณรงคแ์จง้เรื�องการประชุมเซอร์ร่าภาคพื@นเอเชียครั@ งที� 20 ที�ฮ่องกง 
            2.3 คุณนิพนธ์แจง้รายละเอียดการจองตัCวเครื�องบินและการเดินทางไปประชุมเซอร์ร่าที�ฮ่องกง 
09.30-09.45 น. วาระที� 3: รับรองรายงานการประชุมใหญ่ฯสมยัที� 18/2017-2018 (30 มิ.ย.-1 ก.ค. 18) ที� 
ร.ร มารีวทิยา  และการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯครั@ งที� 1/2018-2019 ( 12 ม.ค. 19) ณ หอ้ง
ประชุมอาคารผูสู้งอาย ุวดัเซนตห์ลุยส์ (คุณธวชั อินทร์อ่อนเลขาฯ / ม.เจษฎางคก์ลุ พวงผอ่ง ผูช่้วยฯ) 
 09.45-09.50 น. วาระที� 4: รายงานการเงิน (เหรัญญิกสภาฯ คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช )                   
09.50 -10.30 น. วาระที�5: รายงานการดาํเนินงานของสภาฯวาระ 2018-2019 ปธ.สภาฯ อ.นิคม กายราช 

5.1 สรุปรายงานจากรองประธานสภาฯฝ่ายต่างๆ (ฝ่ายละ 5 นาที) 
-  รป.ฝ่ายกระแสเรียก คุณวนิริจ วสุพงศพ์ิพฒัน ์ – รป.ฝ่ายกิจกรรม  คุณสนธยา วศิพรรณ์  
-  รป.ฝ่ายสื�อสารฯ อ.วชิยั บุญเจือ – รป.ฝ่ายสมาชิกฯ อ.รัชนีกลุ พวงผอ่ง 
5.2 สรุปรายงานการดาํเนินงานของเขต  เขต140  อ.บญขีด  เรไร  เขต 172  คุณนิพนธ์  
    แสงประดบั และเขต 194  คุณสมฤทธิM    กายราช (เขตละ 5 นาที) 

10.30-10.50  น. พกั - อาหารว่าง 

10.50-12.0  น. วารระที� 6 บรรยายจากวทิยากรในหัวข้อเรื�อง  “ กระแสเรียกพระสงฆ์ กบัสิ�งท้าทายหลงั 

350 ปีมสิซังสยามและแนวทางการส่งเสริมกระแสเรียก” โดย มงซินญอร์ แอนดรูว์ วษิณุ  กญัญอนันต์ 

รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ 

เวลา12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารเที�ยง 

เวลา13.00 น. เริ�มประชุมภาคบ่าย 

 



13.00-13.30 น. วาระที� 7 : สรุปรายงานการเขา้ร่วมสัมมนาผูใ้หก้ารอบรมในสามเณราลยั ในหวัขอ้  
“ ความท้าทายและโอกาสการอบรมพระสงฆ์ไทยในยุค 4.0 ” ระหวา่งวนัที� 1-4 เมษายน 2019 ณ ศนูย์
ฝึกอบรมงานอภิบาล บา้นผูห้วา่น (คุณพ่อเจริญ วอ่งประชานุกลูและคุณนิพนธ์  แสงประดบั) 
13.30- 14.00 น. วาระที� 8  ปรึกษาหารือ/เสนอเพื�อพิจารณา       
 -  การเตรียมกิจกรรมการแสดงในงานประชุมเซอร์ร่าภาคพื@นเอเชียฯครั@ งที� 20 ที�ฮ่องกง  ปี 2020 
(คุณนิพนธ์  แสงประดบั ) 
 - การเตรียมงานการประชุมสภาเซอร์ร่าสากลครั@ งที� 80 และการประชุมเซอร์ร่าภาคพื@นเอเชียครั@ ง
ที� 21 ปี 2022 ที�เซอร์ร่าประเทศไทยจะเป็นเจา้ภาพ (คุณนิพนธ์  แสงประดบั) 
 14.30-14.50  น. พกั - อาหารว่าง 

 14.50-16.00  น. วาระที� 9:  แนะนาํคณะกรรมการบริหารสภาฯ/เขตและกลุ่มชุดใหม่ วาระ 2019-2020 
และแจง้นโยบายในการดาํเนินงานสภาฯ วาระ 2019-2020 (วา่ที�ประธานสภาฯ คุณสิริพร) 
16.00 -16.30 น. เรื�องอื�นๆ ถ้าม ี

16.30 ประธานแจง้กาํหนดการการประชุมในวนัอาทิตยที์� 30 มิถุนายน 2019 และปิดประชุม 
 18.30 น.  อาหารเยน็   
19.30 น. พบปะ พูดคุย สังสรรค์ ตามอธัยาศัย 

 21.00 น. พกัผ่อนนอนหลบัฝันดี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
วนัอาทติย์ที� 30 มถุินายน 2019 

06.30 - 07.00 น. ตื�นนอน เกบ็กระเป๋าสัมภาระเพื�อเช็คเอา้ท ์
07.00 – 08.00 น.  อาหารเชา้ 
08.00 - 08.30 น. เช็คเอา้ทแ์ละเดินทางจากบา้นผูห้ว่านไปประชุมต่อที�บา้นเณรใหญ่แสงธรรม 
09.00 – 9.10 น. ประธานสภาฯคนใหม่มอบนโยบายในการดาํเนินงานวาระ 2019-2020 
09.10-10.00 น.  แยกประชุมยอ่ยแต่ละเขตเพื�อรับทราบนโยบายของประธานเขต 
10.00.10.30 น.  พกั – อาหารวา่ง - เตรียมความพร้อมเพื�อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปฏิญาณตน 
10.30-12.00 น.  พิธีบูชาขอบพระคุณที�วดับา้นเณรแสงธรรมและพิธีปฏิญาณตนเขา้รับตาํแหน่งใหม่ของ
ประธานสภาฯ ประธานเขต ประธานกลุ่มและกรรมการบริหาร ปีที� 20 วาระ 2019-2020 
โดยมีคุณพ่อเจริญ วอ่งประชานุกลู จิตตาธิการสภาฯ เป็นประธาน  (อ.วชิยั บุญเจือ พิธีกร) 

- หลงัมสิซาถ่ายรูปหมู่ร่วมกนัหน้าพระแท่น 

12.00-13.00 น.  อาหารเที�ยง 

13.30 น. แยกยา้ยกลบับา้นโดยการคุม้ครองของนกับุญฮูนิเปโรเซอร์ร่า ดว้ยความปลอดภยั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NB: เวลาอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


