
รายงานการประชุมสภาเซอรรา ประเทศไทย ป 2015 -2016 

 สมัยท่ี 16 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 6 มิถุนายน 2015  

ณ หองประชุมวัดเซนตจอหน 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม  ตามรายนามผูลงทะเบียนจํานวน 55 คน 

1. คุณพอสายชล  คันยุไล จิตตาธิการเขต 172  2. คุณพอไพโรจน  เกตุรัตน จิตตาธิการเขต 140 

3. อ.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ทีป่รึกษา 4. เขต 140 กลุมเซอรรา 7 กลุม รวม 19 คน 

5. เขต 172 กลุมเซอรรา 4 กลุม รวม 19 คน  6. เขต 194 กลุมเซอรรา 5 กลุม รวม 14 คน 

 

เปดประชุมเวลา 08.04 น. 

วาระท่ี 1  

1.1 คุณนิพนธ รายงานการเตรียมจัดงานประชุม Serra Asia ครั้งที่ 18  ณ กาสะลองรีสอรท & สปา พัทยา จ.ชลบุรี ระหวางวันที่ 14 – 17 

เมษายน 2016 (ตามเอกสารการประชุม) วันที่ 14 เมษายน ขอใหผูเขารวมประชุมลงทะเบียนหลังเทีย่ง คาลงทะเบียน คนไทย 5,000 บาท 

ตางชาติ 500 ดอลลาร และขอบคณุ ม.เจตตฎางคกูรณ คุณพอสายชลและครอบครัว ที่ชวยหาสถานที ่อ.วิชัย ใหขอสังเกต จากประสบการณรถ

ติดมาก และชวงสงกรานตหวงการเดินทางมาก 

 อ.ชัยณรงค ไดกลาวถึงพระคารดินัล Tagle  ซ่ึงเปนผูบรรยายคนหนึ่งในการประชุมครั้งนี้ เปนพระคารดินัลที่อายุนอยที่สุดคนหนึ่ง 

เปนคนตดิดิน และเปนคนโปรดของพระสันตะปาปาฟรังซิส ทานรับตําแหนงตางๆ ในวาติกันถึง 7 ตําแหนง ลาสุดไดรับการแตงตั้งเปน

ประธานโลกคาริตัส (สภากาชาดคาทอลิก) และเปนผูบรรยายทีด่ีมาก เวลาที่ทานบรรยายในแตละครั้งจะมีผูเขาฟง > 20,000 คน ถือวาในชีวิต

ไดฟงทานบรรยาย 1 ครั้งประมาณวานอนตายตาหลับได ใครฟงภาษาอังกฤษไดถือวาสุดยอด ถึงฟงภาษาอังกฤษไมเขาใจแคไดฟงเสียงทาน

บรรยาย ทานจะมีลูกเลนลูกลอลูกชนมากมายในการบรรยายทําใหคนหัวเราะได 

1.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเซอรราประเทศไทย วาระป 2014 -2015 วันอาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2014 ณ สํานักมิสซังเชียงใหม 

มติท่ีประชุม รับรองการรายงานโดยไมมีการแกไข 

1.3 คุณวินิจแจง ประกาศแตงตั้งบุญราศีฮูนิเปโรเซอรราเปนนักบุญ วันที่ 23 กันยายน 2015 ที่วอชิงตันดซีี ประเทศสหรัฐอเมริกาเดินทาง

วันที่ 22 กันยายน กลับวันที่ 24 กันยายน 2015 เซอรราสากลชวนเชิญใหทั่วโลกรูเก่ียวกับภารกิจองคกรเซอรรา ใหรูวาทํางานอะไร และ

สงเสริมเรื่องอะไร ใหรณรงคในเวลาเดียวกัน ซ่ึงตองระดมทนุจํานวน 250,000 ดอลลาร เพ่ือประชาสัมพันธ ในประเทศไทยอาจมีมิสซาใน

ชวงเวลาใกลเคียงกัน รอปรึกษาประธานเขตอีกครั้ง 

1.4 คุณวินิจแจง กลุมแมพระฟาติมา ทาแร ไดรับการรับรองจากเซอรราสากลแลว รับชารเตอรวันที่ 15 สิงหาคม 2015 ขอบคุณประธาน

เขต 194 และหวังวากลุมอ่ืนสามารถเพ่ิมสมาชิก 

1.5 การประชุมเซอรราสากลที่ประเทศออสเตรเลีย จะไปรณรงคใหมารวมประชุมเซอรราเอเชีย ผูไปรวมประชุม คุณพออดิศักดิ์  คุณพอ

สายชล คุณนิพนธ คุณวินิจและคณุสุกัญญา คาใชจายประมาณ 200,000 บาท เซอรราสนับสนนุคาใชจายคุณพออดิศักดิท์ั้งหมด สนับสนุน

คาลงทะเบียนคุณพอสายชล  คาวีซาของคุณพอทั้ง 2 ทาน 

1.6 ประธานนําเสนอ สถานะคณะเซอรราประเทศไทย ป 2014 -2016 และพ้ืนฐานพันธกิจ คณะเซอรราประเทศไทย ดวยการดํารงชีวิตที่

ศักดิ์สิทธ์ิ  มีพระวาจาเปนเครื่องมือ ทํางานหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักร 

 

รายงานเขต  

 เขต 194 มีกลุมเซอรราจํานวน 10 กลุม ประธานเขต อ.นิคม กายราช แนะนําประธานกลุมที่มารวมประชุม 5 ทาน และสรุปรายงาน

การดําเนินงาน ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี ้

1. จัดประชุมคณะกรรมการบรหิารเขต 2 ครั้ง  



2. การขับเคล่ือนแผนงาน/โครงการ ตามบริบทของแตละกลุม ไดแก ฟนฟูจิตตารมณของสมาชิก ใหขวัญกําลังใจเณรเล็ก เณร

ใหญ สงกําลังใจใหพระสงฆ นักบวชชาย – หญิง สานฝนเยาวชนสูกระแสเรียก สรางความเข็มแข็งใหกับสมาชิก  หาสมาชิก

เพ่ิม ประชาสัมพันธเซอรราผานส่ือตางๆ  

3. ภารกิจอ่ืนๆ ไดแก รวมกิจกรรมและงานตางๆ ในสังฆมณฑลและเขตวัด 

4. งานขยายกลุมเซอรรา มีแผนขยายกลุม 3 แหง ทีบ่านบุงไหม แซซง และบานทามนอย 

 ปญหาอุปสรรค  

- หาสมาชิกที่เปนเยาวชนยากมาก   

- งบประมาณในการเปนเจาภาพจัดประชุม เพราะเขตสนับสนนุ 3,000 บาท เปนไปไดหรือไมที่จะแยกเปนอีก 1 เขต เพ่ืองายตอ

การเย่ียม การรณรงค  เพราะระยะทางไมไกล 

- การขยายกลุมจะของบประมาณจากไหน คาใชจายประมาณ 36,000 บาท  เบื้องตนรณรงคชวยตนเองดวยการขอจากกลุม  และ

ชวยกันออก 

 

เขต 172 มีกลุมเซอรราจํานวน 5 กลุม ประธานเขต อ.วิชัย บุญเจือ แนะนําคุณนิชเนตร ประธานกลุมเซอรราบางแสนป 2015 – 2016  

และถือเปนการประชุมเขต 172 ดวย  สรุปรายงานการดําเนินงานโดยใหดูภาพและรายละเอียดจากเว็บไซต  ซ่ึงเขตทําหนาที่ใหการสนับสนุน

และใหคําแนะนํา แตกลุมเปนผูทาํ ปนี้ไมไดจัดฟนฟูจิตใจ  ปญหาเชนเดียวกับเขต 194  

กิจกรรมที่ทําเนนตามวัตถุประสงค 3 ขอ คือสงเสริมกระแสเรียกพระสงฆ นักบวช สมาชิกบานเณร  เขต 172 มีกลุมนครราชสีมาอยู

ไกล การเดินทางมาประชุมจะยาก เม่ือวันที่ 15 – 16 เดือนพฤศจิกายน 2014 ไดจัดแสวงบุญ เสกวัดคุณพอนิโคลัสบุญเกิด เขาใหญ และเย่ียม

กลุมนครราชสีมา  

สรุปปญหาของกลุมบางแสน จันทบุรี ศรรีาชา และนครราชสีมา จากรายงานการประชุมเขต 172 ครัง้ที่ 2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2014 

- กลุมเซอรราจันทบุรี  สภาพของกลุมเซอรราในระยะหลังซบเซา แตสมาชิกเกาๆ ยังเขมแข็ง สมาชิกหายจากการตาย ยังหา

สมาชิกใหมไมได กิจกรรมเหมือนกลุมอ่ืนๆ   

- กลุมเซอรราบางแสน  มีสมาชิก 43 คน ที่ยังทํางาน (active) อยูมี 12 คน สมาชิกสมทบ 5 คนถาหาได 8 คน จะจดัใหมีพิธี

ปฏิญาณตน ยังมีการดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่อง  

- กลุมเซอรราศรีราชา  ไมคอยไดประชุม เนื่องจากประธานไมคอยวาง แตไมขาดการติดตอ มีการประชุม ประสานงานทาง

โทรศัพท คนใหมไมมี  

- กลุมเซอรรานครราชสีมา จํานวนสมาชิกประมาณ 20 คน การประชุมแตละครั้งมีสมาชิกรวมประชุม 7 – 8 คน   มีการประชุม

สมํ่าเสมอโดยเวียนไปประชุมตามบานสมาชิก และดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง ปญหาของกลุมคอื สวนใหญอายุมาก เดินทาง

ลําบาก  การเปดกลุมใหมยาก เพราะเซอรรามีขอจํากัดเรื่องจํานวนคนทีจ่ะเปดกลุมได วัดที่พอมีสัตบุรุษมีแค 3 – 4 วัด สมาชิกมี

สังกัดหลายกลุมองคกรแลว 
- กลุมเซนตจอหน ไมมีการรายงาน เนื่องจากไมไดเขารวมประชุม 

อ.วิชัยเสริมวา หลักการทํางาน เวลาเซอรราไปไหนตองเปดตัวใหได ใหคนไดรูจักเซอรรา ช่ืนชมคณุสุวัฒน ที่ใหการสนับสนุนเซอร

ราอยางเต็มที่แมจะไมไดเปนคาทอลิก  การเขาประชุมเซอรราเอเชีย ไปแนๆ 5 คน ที่เหลือมีเงนิไมสนใจกิจกรรม กับสนใจแตไมมีเงนิ 

 

เขต 140  มีกลุมเซอรราจํานวน 9 กลุม 2 กลุมทดลอง ไดแก กลุมวิเชียรบุรี และกลุมพนม  ประธานเขต คุณทิพากร เรืองวุฒิชนะพืช 

สรุปรายงานการดําเนินงาน กิจกรรมที่ทํา มีโครงการประจํา  ไดแก วันกระแสเรียกสากล แตละกลุมจัดกันเอง   และวันกระแสเรียกของ

ประเทศไทย จัดเขาเงียบ ของแตละสังฆมณฑลเพ่ือประหยัดงบประมาณ  และโครงการตอเนื่อง โครงการตอเนื่อง ไดแก เย่ียมบานเณร 

นักบวช  ตั้งกองทุนบานเณร ขอความรวมมือจากสภาอภิบาล กลุมองคกรคริสตชนฆราวาสอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมเก่ียวกับกระแสเรยีก  



สัญจรตามวาระ ไดแก  บวชพระสงฆ  เปนตน โครงการพิเศษ  ไดแก เซอรรากลุมทดลองมี 2 กลุม กลุมวิเชียรบุรี ไดย่ืนเอกสารขอรบัชารเตอร

แลว  กลุมพนม สวนกลุมเซนตหลุยสอยูในระยะเพาะเช้ือ 

หลังการปฏิญาณตัวเขารับตําแหนงไดเขาเย่ียมคํานับพระสังฆราชพิบูลย  ที่นครสวรรค  เพ่ือขอคําแนะนําในการดําเนินงาน ขอพร 

ขอกําลังใจ  ทานเนนการเปนคริสตชนที่ดี  มีปฏิสัมพันธที่ดีกับองคกรอ่ืนๆ เพ่ือเปนการฝากราน จะไดไมทํางานเหนื่อยจนเกินไป  ขอบคุณ

เซอรรากลุมพิษณุโลก รวมทั้งสังฆมณฑลนครสวรรค ดําเนินกิจกรรมไดครบถวน  

 

รายงานการเงิน โดยคุณทิพากร ตามเอกสารประกอบการประชุม  

 1. บัญชีเงินทุนสํารองเพ่ือกิจกรรมพิเศษ บัญชีเงินฝากประจํา มียอดในบญัชี 633,000  บาท  กันไวเพ่ือกิจกรรมพิเศษ ถาจะนํามาใช

ในการจัดประชุมเซอรราเอเชีย และปดบญัชีตอนนี้ ดอกเบี้ยจะลดหายไป 50,000 บาท  

2. บัญชีเงินทุนสํารองเพ่ือกิจกรรมพิเศษ รบัโอนดอกเบี้ย ยอดคงเหลือในบัญชี  64,524.76   บาท   

3. บัญชีเงินทุนหมุนเวียน หักคาใชจาย ยอดเงินคงเหลือในบัญชี 132,383.05 บาท    

4. รายการเบิก-จายบัญชีกองทุนประชุมเซอรราเอเชีย 14 – 17 เมษายน 2016 ยอดเงินคงเหลือ 72,740 บาท  

คุณวินิจเสนอเพ่ิมกระบวนการทําใบรับเงินที่มีคนบรจิาค เพราะจะมีเงินเขามาเรื่อยๆ แยกเปนใบรบัหลัก และใบสําหรับหัก

ลดหยอนภาษี  แจงเงิน 30,000 บาทที่คุณพอล แมรี่มอบให เปนการชําระคาสมาชิกที่ลืมชําระมาหลายป ถือเปนคาสมาชิกตลอดชีพ คุณวินิจ

สนับสนุนกองทนุเซอรราเอเชีย  20,000 บาทโดย 15,000 บาทเปนคาทํา wristband 1,000 เสน และอีก 5,000 บาทมอบพระคารดนิัลเกรียงศักดิ์ 

โอกาสฉลองสมณศักดิ์ 

สวนของการเงิน รบกวนทุกทานที่สามารถจะทาบทามหาสปอนเซอร เตรียมการขอสปอนเซอรไดแลว  หลังกําหนดการและโบชัวร

เสร็จ จะไดนํามาขอสปอนเซอร หากตองการลดหยอนภาษี ขอจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดคยุเบื้องตนแลว  ทางสังฆมณฑลรับทราบ

แลว แตยังไมไดเอกสารตอบรับเปนทางการ  

อ.ชัยณรงค  แสดงความเห็นเรื่องการเงิน  ตั้งแตเริ่มตั้งเซอรราโลกเรื่อยมาจนกระทัง่ถึงปจจบุัน  เรื่องการเงินเปนเรื่องที่สําคัญ ไมมี

เงินก็เหมือนวาทําอะไรลําบาก  บอยครั้งพวกเราหลายๆ คนก็ไมไดอยูในบัญชีการเงนิ  แตก็หาวิธีการชวยเหลือและสนับสนุนเรื่อยมา   “งาน

ของเซอรรา รับใชพระเยซูเจาและพระศาสนจักรของพระองค”  ถาเราเก็บประโยคนี้ไว เราก็ยังไหวอยู  เพราะเรารับใชพระเยซูเจาและพระศา

สนจักรของพระองค   เปนการรับใชเก่ียวกับเรื่องกระแสเรียกของผูที่จะมาเปนพระคริสตเจาอีกองคหนึ่ง พวกเราหลายๆ คนคงจะเปนพยาน

ไดวาพระเยซูเจานั้นจะไมยอมแพเรื่องน้ําใจ  ย่ิงเรามีน้ําใจใหกับพระองค  พระองคจะมีวิธีการของพระองคในการตอบแทนเราในรปูแบบ

ตางๆ  

 ในอีก 10 ปขางหนา เราจะไดยินเรื่องการพูดเก่ียวกับเรื่องการเงนิอยู   ในเงของเซอรราประเทศไทย ตองยอมรับวา สภา

พระสังฆราชรับรูและรบัรองงานของเซอรรา  ในคณะกรรมการของสภาพระสังฆราชที่เก่ียวกับสามเณราลัยและกระแสเรียก  ซ่ึงประกอบไป

ดวยอธิการของบานเณรใหญ อธิการบานเณรกลาง  อธิการบานเณรเล็กทุกแหงทั่วประเทศ  รวมทั้งตัวแทนของนักบวชชาย นักบวชหญิง เขา

ไปอยูในคณะกรรมการนี้ รวมตัวแทนของเซอรรา   พระศาสนจักรในประเทศไทยมองวา งานของเซอรรา นาจะเปนงานของทุกๆ วัด  เขาไป

อยูในแผนอภิบาล สภาวัดทุกวัดตองมีอยางนอยมีกรรมการ 1 คน ดแูลเก่ียวกับกระแสเรียก  คืองานของเซอรรานั่นเอง  ส่ิงหนึ่งที่เราตองใสใน

โครงการทีเ่ราจะทําคือ  เราตองพยายามชวยเหลือวัดใหมีงานเรื่องนี้  ตอไปการเงินจะเบาลง เพราะมีตัวชวยเยอะมากจากทั่วประเทศ เราและ

บานเณรอาจเปนผูประสานงานในการจัดการประชุม สัมมนากระแสเรียกประจําปของประเทศ หรอืของสังฆมณฑล   เรื่องการเงินจะอยูที่สภา

วัดของแตละวัดหรือของแตละสังฆมณฑล   นโยบายเซอรราประเทศไทย  1  สังฆมณฑลเปน 1 เขต ถาเรามีความพรอม หมายถึงอยางนอย

ตองมี  3 กลุม ตามมาตรฐานของฟลิปปนส   บทบาทของเซอรรามีอยางเดิม  บวกการสงเสริมใหมีงานกระแสเรียกอยูที่วัด ถาทําอยางนั้นไดจะ

ถาวร เหมือนเราขยายเนื้องาน  ถายโอนงานเซอรราไปใหสภาวัด   

ประชุมเซอรราเอเชีย เปนการจดัครั้งที่ 3 ของประเทศไทย และครัง้ที่ 18 ของเอเชีย  การเปนเจาภาพจัดประชุมระดบัเอเชียพอเปนไป

ได ระดับโลกคงยาก  อยากใหมารวมประชุมกัน โดยเฉพาะสมาชิกที่ยังไมเคยเขามาประชุมในระดบัอยางนี้เลย  จะมีประสบการณทีด่ีมากๆ 

การประชุมเอเชียแตละครั้งใหประเทศทีจ่ัดประชุมไดเห็นครอบครวัเซอรราที่ใหญ  ขอใหแตละเขต แตละกลุมเก็บสะสมเงินไวกอน  ฝากวา

ทุกโอกาสที่เราเปนเจาภาพ   พยายามมากันใหเต็มที ่



อ.ชัยณรงคช้ีแจงเรื่องเงิน 30,000 บาท ถาเปนเงินที่คุณพอลแมรี่เซ็นเช็คใหที่โรงแรมอโนมา  วันเล้ียงคุณฌอน  อันนั้นเปนการ

เริ่มแรกในการชวยการจัดงานเซอรราเอเชีย  เปนสวนตัวของอ.ชัยณรงคและคุณพอลทีท่ําธุรกิจรวมกัน และไมไดเบิกคาใชจาย คุณพอลจึงขอ

บริจาคใหสภาฯ เพ่ืองานของเซอรรา เวลาทําบัญชีเรื่องการจัดงานเซอรราเอเชีย อยาลืมช่ือคุณพอล  

งานของเซอรราในดานตางๆ ไมวาจะเปน งานกระแสเรียก สมาชิก ประชาสัมพันธ การขยายกลุม ทั้ง 3 เขตทําครบมาก ขอบคุณ

ทุกๆ คน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ขอเสนอจากท่ีประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินกิจกรรมของคณะเซอรรา ประเทศไทยวาระป 2015-16  คุณวินิจ นําเสนอ

เรื่องแบบสอบถาม ซ่ึงสมาชิกสวนใหญมีความเหน็พองกันตามลําดับ ดังนี ้

1.  เซอรราควรทํางานรวมกับหนวยงานดานกระแสรียกของพระศาสนจักร ไมทํางานโดดเดี่ยว  อยูในระดบัคะแนน 3.40 จาก 4 

2. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกพึงจะพัฒนาตนเองใหดําเนินชีวิตสอดคลองตามวัตถุประสงคขอที่ 3 ของคณะเซอรรา  อยูในระดบั

คะแนน 3.35 จาก 4 

3. จิตตารมณของคณะฯ เหมาะสมกับทุกสถานการณในพระศาสนจักรปจจบุัน  ทันสมัยอยูเสมอ  เราตองทําความเขาใจและ

สนับสนุนวัตถุประสงคนัน้ อยูในระดับคะแนน 3.29 จาก 4 

4.  เรื่องเงินมีความสําคัญในการทาํงานสงเสริมกระแสเรียก อยูในระดับคะแนน 3.24 จาก 4  เงินมีความสําคัญ 2 ประการ คือเปน

เปาหมาย และเครื่องมือ  ถาเรายกเงินเปนเปาหมาย จะมีปญหามากมาย กิจกรรมตางๆ จะมุงไปสูการหาเงิน การทําเงิน การใชเงิน   ถาเรายกให

เปนเครื่องมือ ถึงเวลานั้นส่ิงเหลานี้จะเปนเครื่องมือทีจ่ะสนบัสนุนเปาหมายของเรา   ควรตั้งเปาเปนเครื่องมือมากกวาเปนเปาหมาย  

5. การประชุมเดือนละ 2 ครั้ง สมาชิกยังรวมประชุมสมํ่าเสมอ อยูในระดบัคะแนน 3.05 จาก 4 

6. การดําเนินกิจกรรมในกลุมสอดคลองตามจิตตารมณและวัตถุประสงคของคณะฯ อยูในระดับคะแนน 3.02 จาก 4 

    คูมือของคณะฯ มีสวนสําคัญชวยใหสมาชิกเขาใจบทบาทของตนและชวยใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับคะแนน 3.02 

จาก 4 

7.  กิจกรรมตางๆ ของกลุม/ เขต/ สภาฯ มีแนวทางการทํางานที่สอดคลองและไปในทิศทางเดียวกัน อยูในระดบัคะแนน 2.95  จาก 4 

     การเขารวมประชุมกลุมของสมาชิก อยูในระดับคะแนน 2.95  จาก 4 

     สมาชิกควรสนับสนุนการเงินตามความสามารถในการทํากิจกรรม อยูในระดบัคะแนน 2.95  จาก 4 

8.  สมาชิกในกลุมไดแสดงบทบาทและทุมเทเพ่ือวัตถุประสงคของคณะฯ อยูในระดับคะแนน 2.84  จาก 4 

9.  กลุมทํางานรวมกับหนวยงานดานกระแสเรียกของพระศาสนจกัร อยูในระดับคะแนน 2.71  จาก 4 

    กิจกรรมแตละฝายในกลุมสามารถชวยใหวัตถุประสงคของคณะฯ บรรลุผล อยูในระดบัคะแนน 2.71  จาก 4 

10. การระดมทนุ หาทุน ของแตละกลุมหรือแตละเขต ควรไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ อยูในระดบัคะแนน 2.68 จาก 4  

11. จิตตาธิการเขาใจพันธกิจของคณะฯ และมีบทบาทรวมในกิจกรรมของกลุม อยูในระดับคะแนน 2.59  จาก 4 

12. กลุมเซอรราชวยใหบรรลุตามวัตถุประสงคขอ 3 ของคณะฯ เขาใจกระแสเรียกชีวิตคริสตชน กระแสเรียกการดําเนินชีวิต

ศักดิ์สิทธ์ิ อยูในระดับคะแนน 2.57  จาก 4 

13. จิตตาธิการชวยสงเสริมดานชีวิตจิตของสมาชิกกลุม อยูในระดับคะแนน 2.14  จาก 4 

14. กลุมสงเสริมใหศึกษา/ ทบทวน คูมือของคณะฯ อยูในระดบัคะแนน 1.81  จาก 4 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ขอเสนอแนะจากกรรมการ 

คุณอัญชัน นําเสนอวิธีการจัดหาทุน กระปุกออมบุญ ทําหนังสือถึงพระสังฆราช  แจงวัตถุประสงคของการบอกบุญในสังฆมณฑล

นครสวรรค วัดตางๆ บนดอย หยอดทุกวัน เงินไมใชเปาหมาย  แตอยากใหรวมรับผิดชอบหรือมีหนาที่สงเสริมกระแสเรียกกันทุกคน ไมใช

เปนหนาทีข่องสังฆมณฑล พอแมเณร หรือเซอรราเทานั้น   ใหตระหนักวาตัวเองตองรับผดิชอบ มากนอยไมสําคัญ เหมือนการทําบญุดวย 

คุณจํารัส “ We love our priest. We pray for our priest.” เปน 2 คาํขวัญที่เราใกลชิดกับพระสงฆ นกับวชชาย หญิง ใชไลนเปนส่ือ  

ในการทํางานสงเสริมกระแสเรียกโอกาสตางๆ สนับสนุน สงเสริม สวดภาวนาใหพระสงฆและนักบวช 



คุณนิคม ขอเรียนถามและเสนอ   

1. แตละเขตมีการขยายกลุม และขอรับชารเตอร  แตไมทราบขั้นตอนการดําเนินงาน  ขอใหทางสภาฯ หาผูรับผดิชอบเรื่องนี้  ทําเปน

ขั้นตอน  เปนสายงานวาจะตองทาํอะไร  ถึงใครบาง แบบฟอรมเอาจากไหน  เพ่ือเปนบรรทัดฐาน เปนแนวทาง ใหประธานเขตตอๆไปได

ดําเนินการ  

2. ไมทราบเรื่องจํานวนสมาชิก ถานอยกวา 25 คน ตองอางอิงเหตผุล  เงินคาธรรมเนียมในการขอรบัชารเตอร  25% ของสมาชิก

ทั้งหมด  คุณนิคมมอบเงนิคาธรรมเนียมของกลุมฟาติมา  2,000 บาทใหคุณวินิจนําไปจายทีเ่มลเบิรนตามที่คุณวินิจแจงใหทราบ 

3. เรื่องการประชุมสภาฯ 2 in one หรือ 3 in one ใหดูวัน เวลาทีจ่ัดประชุม จัดไกล การเดินทาง การจองรถลําบาก  ติดภารกิจสวนตัว 

ไมสามารถไปประชุมได  เสนอวาประชุมสวนกลางจัดทีเ่ซนตจอหนสะดวกกับสมาชิก  การจัดประชุมเซอรราสัญจร เชน ประชุมเซอรรา

เอเชีย จัดชวงวันสงกรานต  เหน็ดวยกับการสัญจร เสนอขอใหดูวันเวลาที่เหมาะสม  และสมาชิกสะดวกเดินทางมาดวยหรือไม 

4. แตละกลุมรับชารเตอรแลว ขาดอุปกรณในการประชุม  ขอสภาฯ ชวยพิจารณาเรื่องนี้ดวย 

คุณวินิจ ทีท่าแรสงแบบฟอรมการขอรับชารเตอร นาจะเปนรูปแบบที่ใชได  เงนิคาบํารุงเริ่มขอรับชารเตอรเก็บเลย 14$  ประมาณ 

450 - 500 บาท  การประชุมสวนกลางสะดวก ไมซํ้าซอน เห็นดวย  

คุณสนทยา เรื่องชารเตอร เห็นดวยที่คุณนคิมเสนอมา  เสนอใหคุณนิคมรบัผิดชอบทําคูมือ เขียนขอเสนอแนะ ขอสังเกตตอใหเสร็จ

เลยจากขอมูลที่มีอยูแลว ไมตองเริ่มศึกษาใหม  มติที่ประชุมเหน็ดวย  

 

อ.วิชัย  เว็บไซตเซอรรามีอะไรใหดูเยอะแยะ มีทัง้ขาวสาร คูมือ ขอมูลสมาชิก  แนะนําการดูขอมูลจากหนาแรกของเว็บไซต  การสง

ขอมูลขอสงเปนไฟลเอกสารทางอีเมล  การปรับปรุงขอมูลขอใหแตละกลุมแกไขและถายเอกสารมาให  ไมตองพิมพใหม ขอใหทางเขต

รวบรวมสงให   

คุณพอสายชล จิตตาธิการเขต 172 ดีใจไดเจอสมาชิกเซอรรา คลุกคลีตั้งแตเริ่มบวช  มาใหกําลังใจใหกับพวกเราทุกคน การทํางาน

พระศาสนจักรอุปสรรคเยอะ แตนี่คืองานของพระ  ส่ิงที่เราเผชิญเปนการพิสูจนแรงจูงใจในการรับใชพระเจา ขอเปนกําลังใจใหทุกคนสูตอไป 

คุณพอไพโรจน จติตาธิการเขต 140 ขอบคุณทุกคนที่ใหเกียรติมารวมประชุมครั้งนี้  โดยสวนตัวเกิดจากกระแสเรียก  ตองอยูใน

กระแสเรียก   รุนของพอบวช 11 คน จากที่สมัครเขาบานเณร 30 – 40 คน  รับการอบรมจากพระสงฆโบราณซ่ึงเครงครัด ดุ  จึงทําใหเกิด

กระแสเรียก  และสอนเณรโดยใชระบบเกา  ขอเปนกําลังใจใหกับทกุคน อวยพรทุกคน 

 

คุณนิพนธ เสนอ (ราง) คณะกรรมการ เตรียมประชุมเซอรราเอเชีย ครั้งที่ 18 ป 2016 ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ชุดที ่1 คณะกรรมการเตรียมการประชุม/ ดูแลการประชุม ระหวางการประชุมทั้งหมด ประธาน คณุวินิจ วสุพงศพิพัฒน 

ชุดที่ 2 คณะกรรมการฝายสนับสนุนการประชุม ประธานคุณนิพนธ แสงประดับ 

 

พิธีมิสซา มีการรื้อฟนคําปฏิญาณของคณะกรรมการ และปฏิญาณตนเพ่ิมเติม คุณสิริพร มาตุรงคพิทักษ ประธานเซอรราเขต 140 

และคุณนิชเนตร แกวแดง ประธานเซอรรากลุมบางแสน 

 

สวดปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา 11.45 น. 

 

        วัลลดา  เลากอบกุล  ผูบันทึกการประชุม 

        คุณวินิจ  วสุพงศพิพัฒน   ประธานการประชุม 


