
 
โครงการเปิดกลุ่มเซอร์ร่าอารักขเทวดา โคกวดั (แขวงปราจีนบุรี) 

สังฆมณฑลจนัทบุรี  เซอร์ร่าเขต 172 
----------------------------  

ช่ือโครงการ  โครงการเปิดกลุ่มเซอร์ร่าอารักขเทวดา โคกวดั (แขวงปราจีนบุรี) 
หน่วยงาน  กลุ่มเซอร์ร่าสังฆมณฑลจนัทบุรี เซอร์ร่าเขต 172 
ผู้รับผิดชอบโครงการ เซอร์ร่ากลุ่มบางแสนและกลุ่มศรีราชา (นายวิชยั บุญเจือ  ผูป้ระสานงาน) 

จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมณฑลจนัทบุรี (อธิการบา้นเณรพระหฤทยั ศรีราขา) 
ประธานเซอร์ร่าเขต 172 

ลักษณะงาน  โครงการใหม ่
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2019  ถึง เดือนมิถุนายน 2021 รวม 20 เดือน 
หลักการและเหตุผล 
 ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผา่นมา ทุกคร้ังท่ีมีการประชุมเซอร์ร่าเขต 172 
จะมีการยกประเด็นเร่ืองการขยายกลุ่มในสังฆมณฑลจนัทบุรี ซ่ึงในปัจจบุนัมี 3 กลุ่ม อยูใ่นแขวงจนัทบุรี 1 กลุ่ม และแขวงศรีราชาอีก 
2 กลุ่ม จะเห็นว่ายงัมีอีก 3 แขวงท่ียงัไม่มีคณะเซอร์ร่า เขา้ไปท างาน คือแขวงหวัไผ ่ แขวงปราจีนบุรี และแขวงสระแกว้ 
ในการประชุมเซอร์ร่าสังฆมณฑลจนัทบุรี ท่ีวดับางแสนเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2019 คุณพ่อกฤษฎา สุขพฒัน์ อธิการบา้นเณรพระหฤทยั 
ศรีราชา ท่ีรับผิดชอบเร่ืองงานกระแสเรียกของสังฆมณฑลจนัทบุรี อีกทั้งเป็นจิตตาธิการ เขต 172 ไดใ้ห้นโยบายว่า เราน่าจะเร่ง 
เปิดกลุ่มเซอร์ร่า ในแขวงปราจีนบุรี ท่ีมีความเป็นไปไดสู้งโดยรวมเอาสัตบุรุษจากวดัใหญ่ คือวดัอารักขเทวดา โคกวดั วดัพระผูไ้ถ่ 
เสาวภา และวดัอคัรเทวดามีคาแอล ปราจีนบรีุ เพ่ือจะไดมี้สมาชิกเพียงพอในการจดัตั้งกลุ่ม  

วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2019 บา้นเณรพระหฤทยัศรีราชา 
ไดจ้ดัโครงการรณรงคก์ระแสเรียกส าหรับเยาวชนขึ้นท่ีวดัอารักขเทวดา โคกวดั ในโอกาสน้ีคุณพ่ออธิการไดเ้ชิญคณะเซอร์ร่า 
บางแสนและศรีราชาไปร่วมกิจกรรมดว้ย และในโอกาสเดียวกนั ก็ไดรั้บความร่วมมือจากคุณพ่อลือชยั จนัทร์โป๊ เจา้อาวาส  
ไดเ้ชิญชวนสัตบุรุษ สภาอภิบาลและผูป้กครองเณร ให้มาร่วมประชุม หาแนวทางส่งเสริมกระแสเรียก ร่วมกบัคณะเซอร์ร่า 
ซ่ึงมีผูม้าร่วมประชุมในคร้ังน้ีถึง 24 คน  และคณะเซอร์ร่า บางแสนและศรีราชา อีก 11 คน 

หลงัจากนั้นมา ทีมงานการเตรียมการจดัตั้งกลุ่มเซอร์ร่า ไดป้ระสานงานกบัแกนน าสัตบุรุษ ครู และสภาอภิบาล 
ซ่ึงก็ไดรั้บการตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจ จึงไดมี้การก าหนด แผนงาน โครงการ และเป้าหมายในการจดัตั้งกลุ่มขึ้น 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้มีการจดัตั้งกลุ่มเซอร์ร่าเป็นภลุ่มทดลองขึ้นท่ีวดัอารักขเทวดา โคกวดั โดยการสนบัสนุนจากวดัพระผูไ้ถ่ เสาวภา 
และวดัอคัรเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี และพร้อมท่ีจะเสนอขอการรับรองจากองคก์ารเซอร์ร่าสากลในเวลาอนัควรต่อไป 
กลุ่มเป้าหมาย  
  สัตบุรุษ สภาอภิบาล และผูป้กครองสามเณร ในเขตวดัอารักขเทวดา โคกวดั วดัพระผูไ้ถ่ เสาวภา และวดัอคัรเทวดามีคาแอล 
ปราจีนบุรี ท่ีสนใจด าเนินกิจกรรมดา้นส่งเสริมกระแสเรียก 
วิธีด าเนินงาน 
 1.  ประสานงานและขอการสนบัสนุนจากคุณพ่อเจา้อาวาส 
 2.  รวบรวมสัตบุรุษท่ีสมคัรใจ และตั้งเป็นกลุ่มเซอร์ร่าทดลองก่อน 
 3.  กลุ่มพ่ีเล้ียงให้ค  าแนะน าอยา่งต่อเน่ืองและมาร่วมประชุมดว้ย 1-2 เดือน/ คร้ัง 
 4.  เม่ือประเมินความพร้อมแลว้ จะไดด้ าเนินการขอการรับรองจากองคก์ารเซอร์ร่าสากลต่อไป 



 
แผนการด าเนินงาน 
 

ล าดับ
ที ่

วันที ่ กิจกรรม หมายเหตุ 

1 เดือนพฤศจิกาย
น 2019 

ขอการสนบัสนุนจากคุณพ่อเจา้อาวาส 
และประสานงานกบัแกนน าวดัอารักขเทวดา โคกวดั วดัพระผูไ้ถ่ 
เสาวภา และวดัอคัรเทวดามีคาแอล ปราจีนบรีุ 
เพื่อชวนเชิญและรวบรวมผูส้นใจร่วมงานส่งเสริมกระแสเรียกกบัคณะ
เซอร์ร่า 

ผูป้ระสานงานและจิตตาธิการ 

2 24 พฤศจิกายน 
2019 

พบปะสัตบรุุษ สภาอภิบาล และผูป้กครองเณร 
เพื่อหาแนวทางส่งเสริมกระแสเรียก ร่วมกบัคณะเซอร์ร่า 
ท่ีห้องประชุมวดัอารักขเทวดา โคกวดั 

*ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง  

3 เดือนธนัวาคม 
2019 

ติดต่อประสานงานกบัแกนน าวดัอารักขเทวดา โคกวดั วดัพระผูไ้ถ่ 
เสาวภา และวดัอคัรเทวดามีคาแอล ปราจีนบรีุ 
เพื่อชวนเชิญและรวบรวมผูส้นใจร่วมงานส่งเสริมกระแสเรียก 
กบัคณะเซอร์ร่า 

ผูป้ระสานงานและจิตตาธิการ 

4 วนัอาทิตยท่ี์ 26 
มกราคม 2020 

นดัประชุมแกนน าวดัอารักขเทวดา โคกวดั วดัพระผูไ้ถ่ เสาวภา 
และวดัอคัรเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี 
เพื่อศึกษาวตัถุประสงคข์องคณะเซอร์ร่า โครงสร้าง การด าเนินงาน 
การจดัตั้งกลุ่ม การเชิญจิตตาธิการ การศึกษาคู่มือเซอร์ร่า 
ท่ีห้องประชุมวดัอารักขเทวดา โคกวดั 

*ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง 
และจิตตาธิการ 

5 วนัเสาร์ท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 
2020 

ในการสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจสมาชิกเซอร์ร่าสังฆมณฑล และเซอร์ร่า 174 
ประจ าปี 2020  เชิญกรรมการบริหารกลุ่มทดลองกลุ่มอารักขเทวดา 
โคกวดั และผูส้นใจ เขา้ร่วมสัมมนาดว้ย ท่ีปราจีนบุรี 

ร่วมกบัสมาชิกเซอร์ร่าสังฆมณ
ฑล และเซอร์ร่า 172   

6 วนัอาทิตยท่ี์ 1 
มีนาคม 2020 

สมาชิกเซอร์ร่าท่ีเขา้ร่วมสัมมนา 
และสมาชิกเซอร์ร่ากลุ่มทดลองกลุ่มอารักขเทวดา โคกวดั 
เขา้ร่วมพิธีมิสซาวนัอาทิตยร่์วมกบัสัตบุรุษ ท่ีวดัอารักขเทวดา โคกวดั 
ในระหว่างพิธีมิสซา อาจารยช์ยัณรงค ์มนเทียรวิเชียรฉาย 
อดีตประธานเซอร์ร่าสากล จะไดแ้บ่งปันเร่ือง 
บทบาทของฆราวาสกบังานกระแสเรียก และอาจารยช์ยัณรงค ์
มนเทียรวิเชียรฉาย ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียก 

ร่วมกบัสัตบุรุษ 

7 วนัอาทิตยท่ี์ 1 
มีนาคม 2020 

หลงัมิสซา เชิญชวนสัตบุรุษท่ีสนใจ ฟังอาจารยช์ยัณรงค ์
มนเทียรวิเชียรฉาย 
เล่าเร่ืองกลุ่มเซอร์ร่ากบังานส่งเสริมกระแสเรียกประกอบสไลด ์
และการเปิดกลุ่มเซอร์ร่าเป็นกลุ่มทดลองท่ีวดัอารักขเทวดา โคกวดั  

ร่วมกบัสมาชิกเซอร์ร่าเขต 172   

8 เดือนเมษายน 
2020 

ประชุมกลุ่มคร้ังท่ี 2 ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง 
เพื่อเตรียมงานวนัภาวนาเพื่อกระแสเรียกสากล วนัอาทิตยท่ี์ 3 

*ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง 
 



พฤษภาคม วนัอาทิตยสั์ปดาหท่ี์ 4 เทศกาลปัสกา 
(วนัภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก) 

9 เดือนพฤษภาค
ม 2520 

ประชุมกลุ่มคร้ังท่ี 3 เพ่ือติดตามการท างานของกลุ่ม 
และการเตรียมตวัเขา้ร่วมประชุมประจ าปีของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย 
ในเดือนมิถุนายน 2020 

*ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง 
 

10 เดือนมิถุนายน 
2020 

คณะกรรมการบริหารและสมาชิก เขา้ร่วมประชุมประจ าปี 
ของสภาเซอร์ร่าแห่งประเทศไทย 

 

11 เดือนสิงหาคม 
2020 

ประชุมกลุ่มคร้ังท่ี 4 วางแผนกิจกรรม ส าหรับปี 2020 - 2021 
ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง  

**ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง 
 

12 เดือน กนัยายน 
2020 

ประชุมกรรมการบริหาร   

13 เดือนตุลาคม 
2020 

ประชุม กลุ่มคร้ังท่ี 5 ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง **ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง 

14 เดือนพฤศจิกาย
น 2520 

ประชุมกรรมการบริหาร   

15 เดือนมกราคม 
2021 

ประชุมกลุ่มคร้ังท่ี 6 ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง **ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง 

16 เดือนกุมภาพนั
ธ์ 2021 

ร่วมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจกบัเซอร์ร่าสังฆมณฑลจนัทบุรีและเซอร์ร่าเขต 
172 ประจ าปี 2021 

 

17 เดือนเมษายน 
2021 

ประชุมประเมินผลการเขา้ร่วมสัมมนาฟ้ืนฟูจิตใจ และการเตรียมงาน 
วนัภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก 

 

18 เดือนพฤษภาค
ม 2021 

ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน เพือ่รายงานต่อ 
เขตและสภาเซอร์ร่าประเทศไทย 
และประเมินความพร้อมในการขอรับการแต่งตั้งจากองคก์ารเซอร์ร่าส
ากล 

**ร่วมกบักลุ่มพ่ีเล้ียง 

19 เดือนมิถุนายน 
2021 

ร่วมประชุมใหญป่ระจ าปี ของสภาเซอร์ร่าประเทศไทย  

  
งบประมาณ  ขอใชง้บประมาณของเขต 172 ตามแผนงานขยายกลุ่มของเขต จ านวน  30,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ (ปี) 
      ระยะท่ี 1 (เดือนพฤศจิกายน 2019  ถึง เดือนมิถุนายน 2020)  เป็นเงิน  18,000  บาท 
 1.  ค่าเช่ารถตูพ้ร้อมน ้ามนั 1 คนั 4 คร้ังๆ ละ 3,000 บาท  12,000  บาท 
 2.  ค่าเดินทางและขอบคุณวิทยากร และคุณพ่อจิตตาธิการ  5,000  บาท 
 3.  ค่าเอกสารเซอร์ร่าและป้ายไวนิล    1,000  บาท 
      ระยะท่ี 2 (เดือนกรกฎาคม 2020  ถึง เดือนมิถนุายน 2021)  เป็นเงิน  12,000  บาท 
 1.  ค่าเช่ารถตูพ้ร้อมน ้ามนั 1 คนั 4 คร้ังๆ ละ 3,000 บาท  12,000  บาท 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คาดว่าจะมีกลุ่มเซอร์ร่าเพ่ิมขึ้น 1 กลุ่ม 
 2.  สัตบุรุษทราบถึงหนา้ท่ีว่าทุกคนตอ้งร่วมมือกนัส่งเสริมกระแสเรียก ดูแลกระแสเรียก หากระแสเรียก 



 3.  อาศยัค าภาวนา จะช่วยสร้างก าลงัให้แก่สามเณร พระสงฆ ์และนกับวชเพ่ิมขึ้น 
 
 

(นายวิชยั บุญเจือ) 
 ผูเ้สนอโครงการ     

 
 

(คุณพ่อกฤษฎา สุขพฒัน์)        (นายเจตตฎ์างคก์ูรณ์ พวงผอ่ง) 
     จิตตาธิการเซอร์ร่าสังฆมณฑลจนัทบุรี           ประธานเซอร์ร่าเขต 172 
          และจิตตาธิการเซอร์ร่าเขต 172 


