โครงการเปิ ดกลุ่มเซอร์ ร่าอารักขเทวดา โคกวัด (แขวงปราจีนบุรี)
สังฆมณฑลจันทบุรี เซอร์ร่าเขต 172

---------------------------ชื่อโครงการ โครงการเปิ ดกลุ่มเซอร์ ร่า
อารักขเทวดา โคกวัด (แขวงปราจีนบุรี)
หน่ วยงาน กลุ่มเซอร์ ร่าสังฆมณฑล
จันทบุรี เซอร์ ร่าเขต 172
ผู้รับผิดชอบโครงการ เซอร์ ร่ากลุ่ม
บางแสนและกลุ่มศรี ราชา (นายวิชยั บุญเจือ ผูป้ ระสานงาน)
จิตตาธิการเซอร์ ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี (อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรี ราขา)
ประธานเซอร์ ร่าเขต 172
ลักษณะงาน
โครงการใหม่
ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนพฤศจิกายน 2019 ถึง เดือนมิถุนายน 2021 รวม 20 เดือน
วันเสนอโครงการ 1 ธันวาคม 2019
หลักการและเหตุผล
ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมา ทุกครั้งที่มีการประชุมเ
ซอร์ ร่าเขต 172 จะมีการยกประเด็นเรื่ องการขยายกลุ่มในสังฆ
มณฑลจันทบุรี ซึ่ งในปัจจุบนั มี 3 กลุ่ม อยูใ่ นแขวงจันทบุรี 1 กลุ่ม และแขวงศรี ราชาอีก 2 กลุ่ม จะเห็นว่ายังมีอีก 3 แขวงที่ยงั ไม่มีคณะ
เซอร์ ร่า เข้าไปทํางาน คือแขวงหัวไผ่ แขวงปราจีนบุรี และแขวงสระแก้ว ในการประชุมเซอร์ ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี ที่วดั บางแสนเมื่อ
วันที่ 4 สิ งหาคม 2019 คุณพ่อกฤษฎา สุ ขพัฒน์ อธิการบ้านเณรพระหฤทัย ศรี ราชา ที่รับผิดชอบเรื่ องงานกระแสเรี ยกของสังฆมณฑล
จันทบุรี อีกทั้งเป็ นจิตตาธิการ เขต 172 ได้ให้นโยบายว่า เราน่าจะเร่ ง เปิ ดกลุ่มเซอร์ ร่า ในแขวงปราจีนบุรี ที่มีความเป็ นไปได้สูง
โดยรวมเอาสัตบุรุษจากวัดใหญ่ คือวัดอารักขเทวดา โคกวัด วัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา และวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี เพื่อจะได้มี
สมาชิกเพียงพอในการจัดตั้งกลุ่ม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2019 บ้านเณรพระหฤทัยศรี ราชา ได้จดั โครงการรณรงค์กระแสเรี ยกสําหรับเยาวชนขึ้นทีว่ ดั อารักข
เทวดา โคกวัด ในโอกาสนี้คุณพ่ออธิการได้เชิญคณะเซอร์ ร่า บางแสนและศรี ราชาไปร่ วมกิจกรรมด้วย และในโอกาสเดียวกัน ก็ได้รับ
ความร่ วมมือจากคุณพ่อลือชัย จันทร์ โป๊ เจ้าอาวาส ได้เชิญชวนสัตบุรุษ สภาอภิบาลและผูป้ กครองเณร ให้มาร่ วมประชุม หาแนวทาง
ส่ งเสริ มกระแสเรี ยก ร่ วมกับคณะเซอร์ ร่า ซึ่ งมีผูม้ าร่ วมประชุมในครั้งนี้ถงึ 24 คน และคณะเซอร์ ร่า บางแสนและศรี ราชา อีก 11 คน
หลังจากนั้นมา ทีมงานการเตรี ยมการจัดตั้งกลุ่มเซอร์ ร่า ได้ประสานงานกับแกนนําสัตบุรุษ ครู และสภาอภิบาล ซึ่ งก็ได้รับ
การตอบรับเป็ นที่น่าพอใจ จึงได้มีการกําหนด แผนงาน โครงการ และเป้ าหมายในการจัดตั้งกลุ่มขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีการจัดตั้งกลุ่มเซอร์ ร่าเป็ นภลุ่มทดลองขึ้นที่วดั อารักขเทวดา โคกวัด โดยการสนับสนุนจากวัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา และ
วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี และพร้อมที่จะเสนอขอการรับรองจากองค์การเซอร์ ร่าสากลในเวลาอันควรต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
สัตบุรุษ สภาอภิบาล และผูป้ กครองสามเณร ในเขตวัดอารักขเทวดา โคกวัด วัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา และวัดอัครเทวดามีคาแอล
ปราจีนบุรี ที่สนใจดําเนินกิจกรรมด้านส่ งเสริ มกระแสเรี ยก
วิธีดําเนินงาน
1. ประสานงานและขอการสนับสนุนจากคุณพ่อเจ้าอาวาส
2. รวบรวมสัตบุรุษที่สมัครใจ และตั้งเป็ นกลุ่มเซอร์ ร่าทดลองก่อน
3. กลุ่มพี่เลี้ยงให้คาํ แนะนําอย่างต่อเนื่องและมาร่ วมประชุมด้วย 1-2 เดือน/ ครั้ง
4. เมื่อประเมินความพร้อมแล้ว จะได้ดาํ เนินการขอการรับรองจากองค์การเซอร์ ร่าสากลต่อไป
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แผนการดําเนินงาน
ลําดับที่
วันที่
เดือนพฤศจิกายน
1
2019

2

3

4

5

6

7

8

9

กิจกรรม
ขอการสนับสนุนจากคุณพ่อเจ้าอาวาส และประสานงานกับแกนนํา
วัดอารักขเทวดา โคกวัด วัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา และวัดอัครเทวดามีคา
แอล ปราจีนบุรี เพื่อชวนเชิญและรวบรวมผูส้ นใจร่ วมงานส่ งเสริ ม
กระแสเรี ยกกับคณะเซอร์ ร่า
24 พฤศจิกายน
พบปะสัตบุรุษ สภาอภิบาล และผูป้ กครองเณร เพื่อหาแนวทาง
2019
ส่ งเสริ มกระแสเรี ยก ร่ วมกับคณะเซอร์ ร่า ที่หอ้ งประชุมวัดอารักข
เทวดา โคกวัด
เดือนธันวาคม 2019 ติดต่อประสานงานกับแกนนําวัดอารักขเทวดา โคกวัด วัดพระผูไ้ ถ่
เสาวภา และวัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี เพื่อชวนเชิญและ
รวบรวมผูส้ นใจร่ วมงานส่ งเสริ มกระแสเรี ยก กับคณะเซอร์ ร่า
วันอาทิตย์ที่ 26
นัดประชุมแกนนําวัดอารักขเทวดา โคกวัด วัดพระผูไ้ ถ่ เสาวภา และ
มกราคม 2020
วัดอัครเทวดามีคาแอล ปราจีนบุรี เพื่อศึกษาจิตตารมณ์ และ
วัตถุประสงค์ของคณะเซอร์ ร่า โครงสร้าง การดําเนินงาน การจัดตั้ง
กลุ่ม การศึกษาคู่มือเซอร์ ร่า การจัดตั้งคณะกรรมการ ที่หอ้ งประชุม
วัดอารักขเทวดา โคกวัด
วันอาทิตย์ที่ 1
ประชุมครั้งที่ 1 การศึกษาคู่มือเซอร์ ร่า บทบาทของคณะกรรมการ
มีนาคม 2020
การหาสมาชิกเพิ่ม วางแผนกิจกรรมระยะปลายปี การเตรี ยมตัวเข้า
ร่ วมสัมมนาฟื้ นฟูจิตใจสมาชิกเซอร์ ร่าสังฆมณฑล และเซอร์ ร่าเขต
172 ประจําปี 2020
วันเสาร์ ที่ 28 – วัน ในการสัมมนาฟื้ นฟูจิตใจสมาชิกเซอร์ ร่าสังฆมณฑล และเซอร์ ร่า
อาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 174 ประจําปี 2020 เชิญกรรมการบริ หาร และสมาชิกผูส้ นใจ เข้า
2020
ร่ วมสัมมนาด้วย ที่ กบินทร์ บุรี หรื อปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 29
สมาชิกเซอร์ ร่าที่เข้าร่ วมสัมมนา และสมาชิกเซอร์ ร่ากลุ่มทดลองกลุ่ม
มีนาคม 2020
อารักขเทวดา โคกวัด เข้าร่ วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์ร่วมกับสัตบุรุษ ที่
วัดอารักขเทวดา โคกวัด ในระหว่างพิธีมิสซา อาจารย์ชยั ณรงค์
มนเทียรวิเชียรฉาย อดีตประธานเซอร์ ร่าสากล จะได้แบ่งปันเรื่ อง
บทบาทของฆราวาสและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมงานส่ งเสริ ม
กระแสเรี ยก
วันอาทิตย์ที่ 29
หลังมิสซา เชิญชวนสัตบุรุษที่สนใจ ร่ วมประชุมและฟังอาจารย์ชยั
มีนาคม 2020
ณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เล่าเรื่ องกลุ่มเซอร์ ร่ากับงานส่ งเสริ ม
กระแสเรี ยกประกอบสไลด์ และการเปิ ดกลุ่มเซอร์ ร่าวัดอารักขเทวดา
โคกวัด เป็ นกลุ่มทดลอง
เดือนเมษายน 2020 ประชุมกลุ่มครั้งที่ 2 ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง เพื่อเตรี ยมงานวันภาวนาเพื่อ
กระแสเรี ยกสากล วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
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หมายเหตุ
ผูป้ ระสานงานและจิต
ตาธิการ

*ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง

ผูป้ ระสานงานและจิต
ตาธิการ
*ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
และจิตตาธิการ

*ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง

ร่ วมกับสมาชิกเซอร์
ร่ าสังฆมณฑล และ
เซอร์ ร่า 172
ร่ วมกับสัตบุรุษ

ร่ วมกับสมาชิกเซอร์ ร่า
เขต 172

*ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
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วันอาทิตย์ที่ 3
พฤษภาคม 2520

ร่ วมมิสซาวันภาวนาเพื่อกระแสเรี ยกสากล วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4
*ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
เทศกาลปัสกา และประชุมกลุ่มครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการทํางานของ
กลุ่ม และการเตรี ยมตัวเข้าร่ วมประชุมใหญ่ประจําปี ของสภาเซอร์ ร่า
ประเทศไทย และวันตรอบครัวเซอร์ ร่าในเดือนมิถุนายน 2020
เดือนมิถุนายน 2020 คณะกรรมการบริ หารและสมาชิก เข้าร่ วมประชุมประจําปี ของสภา
เซอร์ ร่าแห่งประเทศไทย ไทย และวันตรอบครัวเซอร์ ร่า
เดือนสิ งหาคม 2020 ประชุมกลุ่มครั้งที่ 4 วางแผนกิจกรรม สําหรับปี 2020 - 2021 ร่ วมกับ **ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
กลุ่มพี่เลี้ยง
เดือน กันยายน
ประชุมกรรมการบริ หาร
2020
เดือนตุลาคม 2020 ประชุม กลุ่มครั้งที่ 5 ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
**ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
22 พฤศจิกายน
วันกระแสเรี ยก ประชุมกรรมการบริ หาร
2520
เดือนมกราคม 2021 ประชุมกลุ่มครั้งที่ 6 ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
**ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
เดือนกุมภาพันธ์
ร่ วมสัมมนาฟื้ นฟูจิตใจกับเซอร์ ร่าสังฆมณฑลจันทบุรีและเซอร์ ร่า
หรื อมีนาคม 2021 เขต 172 ประจําปี 2021
เดือนเมษายน 2021 ประชุมประเมินผลการเข้าร่ วมสัมมนาฟื้ นฟูจิตใจ และการเตรี ยมงาน
วันภาวนาสากลเพื่อกระแสเรี ยก
เดือนพฤษภาคม
ประชุมกลุ่มครั้งที่ 7 สรุ ปผลการดําเนินงาน เพื่อรายงานต่อ เขตและ **ร่ วมกับกลุ่มพี่เลี้ยง
2021
สภาเซอร์ ร่าประเทศไทย และประเมินความพร้อมในการขอรับการ
แต่งตั้งจากองค์การเซอร์ ร่าสากล
เดือนมิถุนายน 2021 ร่ วมประชุมใหญ่ประจําปี ของสภาเซอร์ ร่าประเทศไทย

งบประมาณ ขอใช้งบประมาณของเขต 172 ตามแผนงานขยายกลุ่มของเขต จํานวน 30,000 บาท โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะ (ปี )
ระยะที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน 2019 ถึง เดือนมิถุนายน 2020) เป็ นเงิน 18,000 บาท
1. ค่าเช่ารถตูพ้ ร้อมนํ้ามัน 1 คัน 4 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท 12
,000 บาท
2. ค่าเดินทางและขอบคุณวิทยากร และคุณพ่อจิตตาธิการ
5,000 บาท
3. ค่าเอกสารเซอร์ ร่าและป้ ายไวนิล
1,000 บาท
ระยะที่ 2 (เดือนกรกฎาคม 2020 ถึง เดือนมิถุนายน 2021) เป็ นเงิน 12,000 บาท
1. ค่าเช่ารถตูพ้ ร้อมนํ้ามัน 1 คัน 4 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท 12
,000 บาท
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. คาดว่าจะมีกลุ่มเซอร์ ร่าเพิ่มขึ้น 1 กลุ่ม
2. สัตบุรุษทราบถึงหน้าที่ว่าทุกคนต้องร่ วมมือกันส่ งเสริ มกระแสเรี ยก ดูแลกระแสเรี ยก หากระแสเรี ยก
3. อาศัยคําภาวนา จะช่วยสร้างกําลังให้แก่สามเณร พระสงฆ์ และนักบวชเพิ่มขึ้น

3

(นายวิชยั บุญเจือ)
ผูเ้ สนอโครงการ

(คุณพ่อกฤษฎา สุ ขพัฒน์)

(นายเจตต์ฎางค์กูรณ์ พวงผ่อง)

จิตตาธิการเซอร์ ร่าสังฆมณฑลจันทบุรี

ประธานเซอร์ ร่าเขต 172

และจิตตาธิการเซอร์ ร่าเขต 172

--------------------------------------------------------------------

คณะกรรมการ
โครงการเปดกลุมเซอรราอารักขเทวดา โคกวัด (แขวงปราจีนบุรี)
สังฆมณฑลจันทบุรี เซอรราเขต 172
----------ประธานเซอรราเขต 172

ที่ปรึกษา

จิตตาธิการเซอราเขต 172
จิตตาธิการเซอราสังฆมณฑลจันทบุรี
ผศ. วิชัย บุญเจือ (กลุมเซอรราบางแสน)

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหนาโครงการ

มิสรัชนีกูล พวงผอง (กลุมเซอรราศรีราชา)
คุณวัลลดา เลากอบกุล (กลุมเซอรราบางแสน)

รองหัวหนาโครงการ
เลขานุการและเหรัญญิก

คณะกรรมการบริหารกลุมเซอรราบางแสน
คณะกรรมการบริหารกลุมเซอรราศรีราชา

กรรมการ
กรรมการ

---------------------------------
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