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โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ค.ศ.2017/2560 
คณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ 

หัวข้อ “สูงค่าจิตเมตตา ภูมปิัญญาผู้สูงวัย ” 
ระหว่างวันอังคารที่  28 – วันพฤหสับดีที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2017/2560 

ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 

 
 

หลักการและเหตุผล  
  

  ด้วยคณะอนุกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้สูงอายุ  ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม   
(แผนกสุขภาพอนามัย) สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ท าหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ 
โดยจัดเวทีให้คณะกรรมการผู้สูงอายุ / ผูแ้ทน / ผู้ประสานงาน และแกนน าผู้สูงอายุระดับสังฆมณฑลฯ ได้เข้า
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจในงานพัฒนามนุษย์  เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ สนับสนุนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุคาทอลิกฯในการท างานร่ว มกัน และประสานงานให้              
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  จึงเห็นควรให้มีการจัด
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017  ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 ในหัวข้อ    
“สูงค่าจิตเมตตา ภูมิปัญญาผู้สูงวัย”  โดยน ากฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
ค.ศ.2015 บทที่ 4 ขอบฟ้าเพื่อฟื้นฟูการประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ ข้อ 26 พระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน 
โดยไม่ค านึงถึงว่านับถือศาสนาใด ซึ่งสอดคล้องกับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  วันระลึก          
ถึงผู้ยากจนสากล ครั้งแรก (อาทิตย์ที่ 33 ในเทศกาลธรรมดา)  ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.2017             
“ขอให้พวกเรารักกันไม่ใช่ด้วยปาก แต่ด้วยการกระท า”  มาเป็นแนวทาง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือผู้ยากจนในเขตวัดและสังฆมณฑล ตามพระประสงค์ของสมเด็จ           
พระสันตะปาปา และสานต่อพันธกิจของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ในแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูการประกาศข่าว
ดีขึ้นใหม่ คริสตศักราช 2016  “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” มาไตร่ตรองร่วมกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ค.ศ.2018 
 

  ดังนั้น พระศาสนจักรได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในพันธกิจของตนที่จะต้องเอาใจใส่ อภิบาลดูแล
ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ตามชายขอบของสังคมเป็นพิเศษ เพื่อมุ่งให้ผู้สูงอายุได้เจริญ
ชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีอย่างแท้จริง โดยได้เน้นให้สร้างทีมอภิบาลระดับชาติ สังฆมณฑลและระดับวัด 
เพื่อให้ทีมอภิบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในงาน และบทบาทงานอภิบาลกลุ่มผู้สูงอายุอย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม สร้างระบบเครือข่ายในการติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนทีมงานอภิบาลให้มีความมั่นคง และ
เติบโตทั้งทางด้านจิตวิญญาณและการด ารงชีพ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์  : 
1. ให้ผู้แทนและผู้สูงอายุไดม้ีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และแบ่งปันประสบการณ์ 

  จากการด าเนนิงานของแต่ละสงัฆมณฑลร่วมกนั  

2. ประสานความสัมพันธ์และหนุนเสริมการท างานร่วมกัน เพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ 

3. วางแผนการด าเนินงานผู้สูงอายุทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณฑล ที่สอดคล้องกับ 

  กฤษฎีกาสมัชชาใหญข่องพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 

4. สร้างภาคีในระหว่างผู้ที่ท างานด้านผู้สูงอายุ ผู้ท างานด้านสังคมในสภาพระสังฆราชฯ และ

  องค์กรภายนอกเช่น NGO และหน่วยงานภาครัฐ 

5. เพื่อเพิม่พูนองคค์วามรูท้ี่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย  : 

1. จิตตาภิบาลและผู้ประสานงานผู้สูงอายุ 10 สงัฆมณฑล  

2. คณะกรรมการ/แกนน า ชมรมผู้สูงอายุฯระดับสงัฆมณฑล  (สังฆมณฑลละ 8 ท่าน หรือ มากกว่า) 

3. ผู้แทนหน่วยงานของพระศาสนจกัรที่ท างานผู้สงูอายุ   
 

ผู้จัด          : คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ 

  ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม (แผนกสุขภาพอนามยั) 
 

สถานที่ :   ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 
 

วัน – เวลา   :   ระหว่างวันอังคารที่  28 – วันพฤหสับดีที่  30 พฤศจิกายน  ค.ศ.2017/2560 
 

งบประมาณ  : คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ  

- สนับสนุนเอกสาร / วิทยากร / กิจกรรมนันทนาการ 

- ค่าลงทะเบียน จิตตาภิบาลของแต่ละสังฆมณฑล  1  ท่าน 

- ค่าลงทะเบียน ผู้แทนระดับสังฆมณฑล 1 ท่าน ที่เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯอย่างเป็นทางการ  
 

ค่าลงทะเบียน ที่พัก/อาหาร  :   เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุฯระดับสังฆมณฑล   2,000  บาท/คน     

 ส าหรับท่านที่ประสงคม์าพกัล่วงหน้า ศูนย์อภิบาลฯ คิดราคา (คู่) 400 บาท (เดี่ยว) 450 บาท/คน/คืน  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :   คุณพ่อวิโรจน์  นันทจินดา  ประธานคณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ 
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ตารางการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017  
 

วันอังคารที่ 28  พฤศจิกายน 2017                                           พิธกีรประจ าวัน  :  คณุสุทัศน์ / คุณธนันท์ฉาย 
                                                                                        นนัทนาการ      :  สังฆมณฑลนครสวรรค ์

07.00  น. อาหารเช้า 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ส่วนกลาง 
09.00 – 09.30 น. วจนพิธีกรรมเปิด  /  ภาวนาท าวัตรเช้า คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา 

ประธานเปิดการประชุม คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ 
09.30 – 10.30 น. หัวข้อ : กิจเมตตา ศิษยพ์ระคริสต ์ชีวิตจิต ผู้สูงวัย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร ี

ประธาน                           
คณะกรรมการเพื่อคริสตชนฆราวาส 

10.30 – 11.00 น.   พัก อาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น.   หัวข้อ : กิจเมตตา ศิษย์พระครสิต์ ชีวิตจิต ผูสู้งวัย  (ต่อ) พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศร ี

12.00 – 13.30 น. พัก อาหารกลางวัน 
13.30 – 15.30 น. หัวข้อ : ชุมชนแบ่งปันความรักและเมตตาจิต ภมูิปัญญาผู้สูงวัย คุณพ่อ ดร.วุฒิชัย ออ่งนาวา 

15.30  – 16.00 น. พัก อาหารว่าง / ถ่ายรูปหมูพ่ร้อมกัน  ณ สนามข้างวัดน้อย 
16.00 – 17.30 น. น าเสนอผลการด าเนินงาน ของคณะอนุกรรมการฯ ปี 2017 

น าเสนอผลการด าเนินงาน ระดับสังฆมณฑล  
(สังฆมณฑลฯ ละ 8 นาที) 

คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา 
ผู้แทนสังฆมณฑลฯ 

17.30 – 18.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  
เปิดการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017 

พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา 
ประธานคณะกรรมาธกิารฝ่ายสังคม 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
18.30 น. พัก อาหารเย็น  / พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

วันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2017                                               พธิีกรประจ าวัน  :  คุณวีระ / คุณประภา 
                                                                                        นนัทนาการ       :  สังฆมณฑลอุบลราชธาน ี
06.30 – 06.40 น.   ภาวนาท าวัตรเช้า ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง 

ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯอุบลราชธาน ี
06.40 – 07.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ                                                       คุณพ่อประเสริฐ  สมงาม                       

จิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ  
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธาน ี

07.30 – 08.30 น. อาหารเช้า 
08.45 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวันที่ผ่านมา  

 
อาจารยธ์ัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค                   
กรรมการฯสังฆมณฑลราชบุร ี

09.00 – 10.30 น. หัวข้อ  :  Best Practice โครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้สูงอายุ คุณเอ นพรัตน ์
และทีมงานคาริตัสไทยแลนด ์
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10.30 – 11.00 น. พัก อาหารว่าง  
11.00 – 12.00 น.   หัวข้อ :  Best Practice โครงการที่เกีย่วข้องกับผู้สูงอายุ  (ต่อ) คุณเอ นพรัตน ์

และทีมงานคาริตัสไทยแลนด ์
12.00 – 13.30 น. พัก อาหารกลางวัน 
13.30 – 15.30 น. หัวข้อ :  สาระส าคัญของกฤษฎกีาสมัชชาใหญข่อง 

           พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ.2015 

คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ                            
ผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม                
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 

15.30 – 16.00 น. พัก อาหารว่าง 
16.00 – 17.30 น.  แบ่งกลุ่ม : จัดท าแผนปฏิบัติงานผู้สูงอายุฯระดบัสังฆมณฑล                    

             น าเสนอแผนงานฯแบ่งปันในกลุม่ใหญ่ ( 5 นาที ) 
คุณพ่อจิตตาภิบาลงานผู้สูงอายุ           
ผูป้ระสานงาน / แกนน าผู้สูงอายุ            

สังฆมณฑล 10 มิสซงั 
17.30 – 18.30 น. พัก อาหารเย็น   
19.20 – 20.45 น. กิจกรรมราตรสีัมพนัธ์     

(แกนน าผู้สูงอายุ 10 มิสซัง มีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ)  
 

เครือขา่ยชมรมผูสู้งอาย ุ
สังฆมณฑลราชบุรี 

 

 

วันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2017                                      พธิีกรประจ าวัน  :  คุณเดชาธร  พ่วงแก้ว 
 06.30 – 06.40 น.   ภาวนาท าวัตรเช้า ซิสเตอร์นันทิดา ศรีหาบุญยัง 

ผู้ช่วยจิตตาภิบาลฯอุบลราชธาน ี

 06.40 – 07.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ                                                       คุณพ่อธนนัชัย กจิสมคัร 
จิตตาภิบาลงานผู้สูงอาย ุ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 

07.30 – 08.30 น. อาหารเช้า 
 08.45 – 09.00 น. สรุปสาระเนื้อหาของวันที่ผ่านมา  คุณวงศ์ศักดิ์  อังกูรสทุธิพันธ ์

กรรมการฯอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพ           
 09.00 – 10.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2017/2560  คณะอนุกรรมการฯ  

วาระการประชุม  -  เรื่องแจ้งใหท้ราบ    
-  รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี ค.ศ.2017/2560   
-  ติดตามเรือ่งสืบเนือ่ง 
 

คุณพ่อไพรัช  ศรีประเสริฐ 
คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา 

10.30 – 11.00 น. พัก อาหารว่าง  
11.00 – 12.30 น. ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม     

12.30 น. กล่าวขอบคุณ และสรุปปิดการประชุม  
วจนพิธีกรรมปิดการสัมมนา                                             

คุณพ่อวิโรจน์ นนัทจินดา 
ร่วมด้วย คุณพอ่จิตตาภิบาลฯ 

พัก อาหารกลางวัน / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ   
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ใบตอบรับ 
โครงการสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ค.ศ.2017/2560 

คณะอนุกรรมการคาทอลกิเพือ่ผู้สูงอายุ  
หัวข้อ  “สูงค่าจิตเมตตา ภมูิปัญญาผู้สูงวัย” 

ระหว่างวันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ.2017 
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 

 

******************************************************************************* 
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2017 ท่ีโทรสาร 0-2681-5857) 

 
ข้าพเจา้  …………………………………………………………………………………… 

 

หน่วยงาน / สังฆมณฑล ………………………………………………………………………………. 
 

รับทราบเรื่องการสมัมนาและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2017/2560  ของคณะอนกุรรมการฯ เพื่อผู้สูงอายุ   
และขอแจ้งให้ทราบว่า  ขา้พเจา้ 

 สามารถเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมใหญ่ฯ  
 

   ไมส่ามารถเข้าร่วมการสมัมนาและประชุมใหญ่ฯ 
 

พร้อมกันนีข้้าพเจ้าขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนามาใหท้่านรับทราบดังนี้ คือ 
 

1. ………………………………………..……..…………………..……………………….…. 
 

2. ……………..……………………………….………………..……………………………… 
 

3. ……………………………………..………..………………………………..…..………..... 
 

4. ………………………………..……………..……………………………..……………….. 
 

5.  ………………..………..…………………….……………………..……………………...... 
 

6. ………………………………………..……..…………………..………………………….. 
 

7.  ……………..………………………………..………………..…………………………….. 
 

8.  ……………..………………………………..………………..…………………………….. 

9.  ……………..………………………………..………………..…………………………….. 

10.  ……………..………………………………..………………..…………………………….. 
 

   อัตราค่าลงทะเบียน  2,000 บาท / คน (อตัราที่พักและอาหารตลอดการสัมมนา) 
ส าหรับท่านที่ประสงค์พกัล่วงหนา้ก่อนการสัมมนา คดิราคา (ห้องคู่) 400 บาท / (ห้องเดี่ยว) 450 บาท /คน/คืน 

  
 

 

               ลงชือ่ …………………………….. 


