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องคการเซอรราสากล
คําอธิบาย

องคการเซอรราสากล(เซอรรา)คือการรวมตัวโดยสมัคร
ใจของกลุมเซอรราตางๆ  ที่ไดรับการจัดต้ังและรับใบอนุญาต
อยางถูกตองตามธรรมนูญและระเบียบขอบังคับของคณะเซอร
รา  คณะเซอรรามีลักษณะสากล  มุงเนนในเรื่องของศาสนา
คาทอลิก  และเปนประชาธิปไตยในเชิงปฏิบัติ

“คณะเซอรรา”ไดมาจากชื่อของทานบุญราศรีฮูนิเปโร
เซอรรา(1713-1784) ทานเปนพระสงฆมิชชันนารีคณะฟรังซิส
กัน(ชาวสเปน)ที่มีผลงานโดดเดนในงานธรรมทูตยุคแรกๆใน
ประเทศเม็กซิโกและชายฝงตะวันตกของสหรัฐอเมริกา(1749)

สมาชิกเซอรรารูจักกันในนามวา เซอรรา พวกเขา
ประกอบดวยฆราวาสชาย ฆราวาสหญิง และสังฆานุกรถาวร
รวมตัวกันเปนกลุมเซอรราเพื่อทํางานสนับสนุนวัตถุประสงค 2
ประการของคณะนับต้ังแตกอต้ังในป 1935 เปนตนมา

อยางไรก็ตามวัตถุประสงคเดิมไดรับอนุมัติใหแกไข
และประกาศใชเปนทางการ จากบรรดาผูแทนกลุมเซอรราที่
รวมประชุมใหญองคการเซอรราสากลในป 2005 เพิ่มเติมเปน
3 ขอ  คือ
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วัตถุประสงคของเซอรรา คือ
1. สนับสนุนและสงเสริมกระแสเรียกการเปนศาสนบริกรใน

ฐานะพระสงฆ ในพระศาสนจักรคาทอลิก อัน เปน
กระแสเรียกที่พิเศษสุดแหงการรับใช และสนับสนุน
ชวยเหลือบรรดาพระสงฆในหนาที่ศาสนบริกรศักด์ิสิทธิ์

2. ใหกําลังใจและอภิบาลกระแสเรียกสูชีวิตศักด์ิสิทธิ์ของ
นักบวชในพระศาสนจักรคาทอลิก และ

3. ชวยเหลือบรรดาสมาชิก ใหยอมรับและตอบสนองเสียง
เรียกของพระเจาในการดําเนินชีวิตอยางศักด์ิสิทธิ์ใน
พระคริสตเจา และโดยอาศัยพระจิตเจา

อุดมการณกลุมเซอรรา
กลุมเซอรราจะชี้นําสมาชิก “ใหสรวมใสน้ําพระทัยของ

พระคริสตเจา ” ( ฟป.2:5 ) และ เผชิญกับคําทาทายที่ทรงมอบ
ใหใน บทเทศนาบนภูเขา (มธ.5) ดวยการมุงเปาหมายไปที่
องคพระเยซูคริสต  กลุมเซอรราจะจัดรูปแบบบนแบบจําลอง
“แหลงความรูหลักธรรมคริสตชน” ตามที่พระคารดินัลซามูแอล
สตริทชอธิบายไว
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บนพื้นฐานพระคัมภีรและประมวลคําสอนพระศาสน
จักรคาทอลิก “แหลงความรูหลักธรรมคริสตชน” ของคณะ
เซอรรา  จะชวยสมาชิกแตละคนใหพิจารณาตัวโครงสราง
เงื่อนไขและปญหาของสังคม  เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกแหงความ
รับผิดชอบที่แนนแฟนในการรวมทํางานกับผูอ่ืน  เพื่อเผชิญกับ
การทาทายของ สถานการณ  และระบบสังคมโลกาภิวัตน แหง
สหัสวรรษที่3 ซึ่งไมสอดประสานหรือเปนมิตรกับ การประกาศ
ขาวดีเร่ือง พระเยซูคริสต

การรับใชดวยความสมัครใจเปนหลักการที่สําคัญขอ
หนึ่งของคณะเซอรรา  และเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
คณะ  สมาชิกเซอรราทุกคนจะใหเวลาและความสามารถอยาง
สมัครใจตองานของคณะสิ่งตอบแทนสิ่งเดียวที่พวกเขาตองการ
คือ ความสุขใจที่จะไดเห็นคณะเซอรราประสบความสําเร็จมาก
ขึ้นในงานรับใชที่คณะมีตอพระศาสนจักรในทุกสังฆมณฑล
และอัครสังฆมณฑลที่กลุมเซอรราต้ังอยู
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ประวัติการกอตั้งและพฒันาการของคณะ
คณะเซอรรามีประวัติเริ่มตน ในระหวางฤดูใบไมรวง

และฤดูหนาวของป 1934 ณ เมืองซีแอตเติล มลรัฐวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา  เมื่อฆราวาสคาทอลิกชาย 4 คน คือ แดน รูนีย/
ริชารด  วารด / แฮโรลต  แฮเวอลี /และลีโอ  ชารคีย ไดพบปะ
กันเปนระยะเวลาหนึ่ง  และเห็นความจําเปนที่จะมีองคกรที่จะ
ทํางานเชิดชูพระศาสนจักรคาทอลิก  ดวยการที่สมาชิกของ
องคกรจะรักใครสามัคคีทํางาน  และแสวงหาความรู ความ
เขาใจในพระศาสนาอยางตอเนื่องรวมกัน

เมื่อไดเชิญมิตรสหายบางทาน มารวมอุดมการณนี้
พวกเขาก็ไดกอต้ังกลุมเซอรรากลุมแรกขึ้นที่เมืองซีแอตเติล เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 1935 ดวยการสนับสนุนของพระสังฆราช
เจรัลด ชอเนสซี่ พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลซีแอตเต้ิล จอหน
จาเนท สมาชิกรุนแรกคนหนึ่งและตอมาไดเปนผูกอต้ังกลุม
เซอรราแหงชิคาโกไดเสนองานสงเสริมกระแสเรียกเปนพระสงฆ
ใหเปนงานของกลุม ดังนั้นในวันที่ 12 มิถุนายน 1935
วัตถุประสงคเดิมของกลุมซีแอตเติล จึงไดขยายออกเพื่อ
ครอบคลุมงานนี้



6

ท่ีมาของชื่อ “คณะเซอรา”
ผูกอต้ังไดพยายามหาชื่อจําเพาะสําหรับกลุมที่กอต้ัง

ใหมนี้ จอหน เบรย ซึ่งเปนสมาชิกผูหนึ่ง ไดเสนอชื่อ “เซอรรา”
(Serra) ซึ่งเปนชื่อของคุณพอฮูนิเปโรเซอรรา (Junipero Serra)
พระสงฆมิชชันนารีคณะฟรังซิสกัน ชาวเสปน คุณพอเซอรรา
ไดรับขนานนามวา “อัครสาวกแหงคาลิฟอรเนีย” ในเขตของ
สหรัฐอเมริกาตะวันตก ทานเปนผูกอต้ังบรรดามิสซังตางๆแถบ
“เอล คามิโน เรียล” คือ มิสซังซานดิเอโก มิสซังซานคารโลส
มิสซังซานอันโตนิโอ  มิสซังซานคาเบรียล มิสซังซานหลุยสอ
บิสโพ  มิสซังซานฟรานซิสโก  มิสซังซานฮวนคาปสตราโน  มิส
ซังซานตาคลาราและมิสซังซานบอนาเวนตูรา กลุมเซอรราใหม
ที่ต้ังขึ้นนี้ จึงเปนอนุสรณที่มีชีวิตในจิตตารมณของมิชชันนารีผู
สุภาพถอมตนองคนี้
(ทานไดรับการแตงต้ังเปนบุญราศีโดย สมเด็จพระสันตะปาปา
จอหน ปอลที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1988)
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ท่ีมาของคติพจน
“ กาวไปขางหนาเสมอ ขออยาไดถอยกลับ”

[Always Go Forward and Never Turn Back] มาจากแนว
ทางการต้ังกลุมคริสตชของคุณพอเซอรรา มาเปนแนวทางใน
การต้ังกลุมเซอรรา

ภายในสามปตอมากลุมเซอรราไดกอต้ังกลุมใหม
เพิ่มเติมขึ้นที่เมืองสโปเกน ปอรตแลนด ทาโคมาและ ซาน-
ฟรานซิสโก ภายใตการนําและชวยเหลือของ กลุมซีแอตเติล
เมื่อถึงจุดนี้จึงเห็นความจําเปนที่กลุมทั้งหมด จะตองมีแนวทาง
และการประสานงานที่เปนหนึ่งเดียวกันในกิจกรรมตางๆของ
คณะ  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 1938 ผูแทนจากกลุมเซอรราทั้ง 5
กลุมไดลงมติที่จะรวมตัวกันกอต้ังขึ้นเปน องคกรเซอรราสากล
โดยใหนําวัตถุประสงคของผูกอต้ังกลุมเซอรรากลุมแรกมาเปน
วัตถุประสงครวมกันขององคกรนี้ ดร.โธมัส วี.ซีฮาน
(Dr.Thomas V. Sheehan) แหงกลุมซีแอตเติล  ไดรับเลือกเปน
ประธานเซอรราสากลคนแรกจนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 1941 และ
พระสังฆราช เจรัลด ชอเนสซี่ เปนจิตตาธิการคนแรกของเซอร
ราสากลจนถึงป 1946
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ในป 1946 คณะกรรมการบริหารองคการเซอรราสากล
พรอมดวยพระคารดินัลซามูแอล สตริทช พระอัครสังฆราชแหง
นครชิคาโกขณะนั้นและเพิ่งไดรับเชิญใหเปนจิตตาธิการของ
เซอรราสากลองคใหม  จึงตัดสินใจที่จะเปดที่ทําการใหญขึ้นที่
นครชิคาโก พรอมดวยบุคลากรทํางานเต็มเวลา  เพื่อชวยงาน
บริหารตางๆขององคกร  การตัดสินใจนี้ไดรับการเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญประจําป  ที่นครชิคาโก

ตอมาในเดือนเมษายน 1947 คณะกรรมการบริหาร ได
แตงต้ัง Mr. Harry O’ Haire เปนลูกจางประจําคนแรกใน
ตําแหนงผูอํานวยการใหญฝายบริหาร เพื่อรับผิดชอบดูแลงาน
ประจําของเซอรราสากล

ในวันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1951 โดยคํารองขอของ
คารดินัล สตริทช  จิตตาธิการเซอรราสากล  สันตะสํานักแผนก
งานกระแสเรียกชีวิตสงฆไดรับคณะเซอรราเขาเปนองคกรหนึ่ง
ที่ทํางานดานสงเสริมทะนุบํารุงกระแสเรียกสงฆ สังกัดสมณ
กระทรวงวาดวยสามเณราลัยและการศึกษาคาทอลิก

คณะเซอรราไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็วไปทั่วโลก
ระหวางทศวรรษ 1950 มีการกอต้ังกลุมใหมขึ้นอีก ในหลาย
มลรัฐของอเมริกา คานาดา เม็กซิโก เปรู อังกฤษ และอิตาลี
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ในทศวรรษ 1960 ดวยการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
ตอไปของคณะ  ทําใหคณะไดขยายไปยัง สเปน เวเนซูเอลา
บราซิล ฮองกง  ฟลิปปนส และออสเตรเลีย เพื่อเปนหลักฐาน
ยืนยันถึงบทบาทอันสําคัญ ในพระศาสนจักร ในระดับสากล
คณะเซอรราไดเขารวมประชุมใหญนานาชาติเรื่องกระแสเรียก
ครั้งที่ 1 ณ กรุงโรม ในป 1962 ความสําเร็จตอมาในทศวรรษ
1970 สะทอนใหเห็นไดจากการจัดต้ังสภาเซอรราระดับประเทศ
ในอังกฤษและบราซิล และการอนุมัติใหสังฆานุกรถาวรเปน
สมาชิกได  นอกจากนั้น คณะเซอรรายังไดเปนสมาชิกองคกร
ของคณะกรรมการกระแสเรียกคาทอลิกแหงชาติดวย

ในทศวรรษ 1980 ไดมีการกอต้ังสภาเซอรรา
ระดับประเทศที่สเปน อิตาลี เม็กซิโก และฟลิปปนส และขยาย
กลุมตอไปยังแอฟริกา นิวซีแลนด กานา ไนจีเรีย และ
สวิสเซอรแลนด (คณะเซอรราไดเขามาในประเทศไทยในป
1980)

คณะเซอรราไดมีโอกาสเขารวมในการประชุมใหญ
นานาชาติ วาดวย เรื่องกระแสเรียก ครั้งที่ 2 ในป 1981

ในการประชุมใหญประจําป 1986 ของคณะเซอรรา
ในเมือง มิลวอคก้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดมีการแกไข
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ธรรมนูญและขอบังคับของคณะ  ใหสามารถรับ
สุภาพสตรีเปนสมาชิกเซอรราได

ในป 1990 คณะเซอรราไดกําหนดใหมีโครงการแผน
ระยะยาวซึ่งกําลังดําเนินการอยู  มีชื่อวา “วิสัยทัศน 2000 ” ซึ่ง
เริ่มในป 1991 คณะเซอรรากําลังกาวไปขางหนามุงสูป 2000
สมาชิกเซอรราทั่วโลกไดสนองตอบคําทาทายที่จะเปน “แขน
แหงกระแสเรียกของพระศาสนจักร”

ในสหรัฐอเมริกาและคานาดา สภาเซอรราแหงประเทศ
ทั้งสองซึ่งกอต้ังในป 1994 ป 1996 ต้ังสภาเซอรราของ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและแปซิฟใต ไดทํางานสนองความ
ตองการเฉพาะและหลากหลายของบรรดาสมาชิกจาก หลาย
เชื้อชาติและตางภาษา  พรอมกับการเมืองที่เปลี่ยนแปลงใน
ยุโรปตะวันออก ในชวง 10 ป ตอมาจึงไดมีกลุมเซอรราใหม
เกิดขึ้น ในฮังการี  โครเอเชีย  สโลเวเนีย สาธราณรัฐเช็ค
รูเมเนีย ตลอดจนถึงในเอเชียใต เมียนมาร อินเดีย บังคลาเทศ
และสิงคโปร

ในปค.ศ. 2000 กลุมเซอรราแคนนาดาไดแยกจากสภา
เซอรราสหรัฐอเมริกา  ต้ังเปนสภาเซอรราแคนนาดา และในป
ค.ศ. 2001 ต้ังสภาเซอรราประเทศไทย
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ในป 2008 มีกลุมเซอรราทั้งสิ้น 1,109 กลุม  มีสมาชิกมากกวา
20,000 คน ใน 46 ประเทศ     ใน 6 ภูมิภาคของโลก
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โครงสรางองคการเซอรราสากล
เพื่อบริหารองคการอยางมีประสิทธิภาพ  ธรรมนูญ

และขอบังคับของเซอรราสากล   ไดจัดโครงสรางขององคการไว
อยางรัดกุมหนวยงานระดับสูงสุดขององคกรคือ คณะกรรมการ
บริหาร[ Board of Trustees] ซึ่งประกอบดวย ประธานเซอร
ราสากล รองประธานฯ และวาที่ประธานฯ คณะกรรมการ
อาสาสมัคร รวมถึงเจาหนาหลักและคณะกรรมการประจําคือ
ผูอํานวยการใหญฝายบริหาร และคณะพนักงานทํางานเต็ม
เวลา ทุกสวนทํางานภายใตคําแนะนําของพระสังฆราชที่
ปรึกษา(จิตตาธิการ) (ดูภาคผนวก ก.หนา 84 โครงสรางการ
บริหารของเซอรราสากล )

เจาหนาท่ีสําคัญของเซอรราสากล [ Board of Trustees]
หนาที่ความรับผิดชอบ

 บริหารงาน กิจการของเซอรณาสากล
เจาหนาท่ีสําคัญของสํานักเซอรราสากลประกอบดวย

 ประธาน
 วาที่ประธาน
 รองประธาน 4 ทาน
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 เลขานุการ
 เหรัญญิก
 อดีตประธานสากลคนลาสุด

ระยะเวลาเจาหนาท่ีของเซอรราสากล
ประธาน  วาที่ประธาน  และรองประธาน จะรับเลือก

ใหดํารงตําแหนงวาระละ 1 ป  จากที่ประชุมใหญ เลขานุการ
และเหรัญญิกจะรับเลือกใหดํารงตําแหนงวาระละ 2 ป
มีหนาที่และรับผิดชอบในการบริหารควบคุมงานเซอรราสากล

กรรมการ [ Trustees]
หนาที่ความรับผิดชอบ

 ใหความชวยเหลือ และใหคําปรึกษาแกประธานเขตที่
ไมมีสภาเซอรราในบริเวณนั้น

 ชวยเหลือประธานเขตในทุกเรื่องที่เปนไปได
 เปนผูแทนและทํางานรวมกับผูแทนของกรรมการใน

สถานที่กรรมการบริหารขอรองและตามที่
กรรมการบริหารสากลมอบหมายให
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กรรมการประกอบดวย
 กรรมการสากล 11 คน
 และต้ังกรรมการเพิ่มไดไมเกิน 3 คน

โดยคณะกรรมการบริหารสากล ตามความเหมาสมของ
เวลาใดเวลาหนึ่ง

ระยะเวลาของกรรมการ
กรรมการบริหารทุกคน  เจาหนาที่สําคัญ  และอดีต

ประธานลาสุดจะอยูในตําแหนงกรรมการบริหารตามระยะเวลา
ที่ตนไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงนั้นๆ

ลําดับโครงสรางการบริหารสากล
องคกรเซอรราสากลแบงการบริหารเปนระดับ ประกอบดวย

 เซอรราสากล
 (ภาคเซอรรา)ตามความจําเปนของภูมิภาค การแตงต้ัง
ตําแหนงนี้ กระทําไดตามที่คณะกรรมการบริหารเซอรรา
สากลใหความเห็นชอบ
 สภาเซอรรา
 เขตเซอรรา
 กลุมเซอรรา
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ผูอํานวยการใหญฝายบริหารของเซอรราสกล
หนาที่ความรับผิดชอบ

 ปฏิบัติงานอยางใกลชิด  กับคณะกรรมการบริหารเซอร
ราสากล

 บริหารงานประจําวัน  ของสํานักงานเซอรราสากล
 ดูแลเรื่องการประชุมใหญ  งานพิมพตางๆ  และ

คณะกรรมการตางๆ ของเซอรราสากล

ระยะเวลาในหนาท่ี
ผูอํานวยการใหญฝายบริหารเซอรราสากล  ไดรับการ

แตงต้ังและรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริหารเซอรราสากล
กําหนด
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กิจการสากลและการพิมพ

เพื่อสนับสนุนและดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ
เซอรราสากล จะจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการ  และ
การประชุมทั่วไปเปนประจํา  และเปนผูจัดพิมพนิตยสาร “เดอะ
เซอรรัน” และ สารอิเล็คทรอนิกส “เบลริงเกอร”

การประชุมใหญประจําปของเซอรราสากล
คําอธิบาย
การประชุมใหญของเซอรราสากล  เปนโอกาสสําหรับสมาชิก
เซอรราที่จะได
 เปนโอกาสสําคัญในการมีรวม ในความสมานสามัคคีและ
แรงบันดาลใจรวมทั้งไดรับวิสัยทัศนที่ชัดเจนขึ้นในวัตถุประสงค
และสัมพันธภาพอันกวางไกลของสมาชิกคณะเซอรรา
 เสริมสรางการอุทิศตนของสมาชิกตอองคการใหเขมแข็งขึ้น
ผานทางกิจกรรมตางๆในการประชุม  และการพบปะสัมพันธ
กับผูแทนจากกลุมตางๆ ทั่วโลก
 สงเสริมความเปนสากลของคณะเซอรรา
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 เปนแรงกระตุนใหกลุมเซอรราทํางานดีขึ้น  ดวยการรวมกัน
วางนโยบาย กําหนดมาตรฐาน และมุงเนนกิจกรรมสงเสริม
กระแสเรียก

นอกจากน้ี การประชุมใหญยังเปนการ :
 การหาทุนเก้ือหนุนตนเองของเซอรราสากล ( คาใชจาย

ตางๆในการจัดประชุมมาจากคาลงทะเบียนประชุม
ของสมาชิก )

 จัดประชุมในเวลาและสถานที่ที่กําหนดไวแลวเปน
ทางการ  โดยคณะกรรมการบริหารเซอรราสากล

 เปนโอกาสที่เซอรราสากล ตองการเสียงสนับสนุน ใน
ประเด็นที่มีความสําคัญและเก่ียวของกับสมาชิกทั่ว
โลก โดยการเสนอตอที่ประชุมใหญ (เชน การอนุมัติ
งบประมาณ เลือกต้ังเจาหนาที่ แกไขธรรมนูญและ
ขอบังคับขององคกรฯ)เพื่อใหมีการรับรอง

การประชุมของคณะกรรมการสากลและการประชุมท่ัวไป
เปนประจํา
คณะกรรมการจะประชุมวาระปกติ จํานวน 1 ครั้ง จะมีขึ้นทันที
ที่การประชุมใหญสิ้นสุดลง ณ สถานที่ๆที่ใชเปนที่ประชุมใหญ
สวนการประชุมวาระปกติครั้งอ่ืนๆ จะมี ณ ที่ใดให
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คณะกรรมการบริหารเปนผูกําหนด (ดู ธรรมนูญและระเบียบ
ขอบังคับของเซอรราสากล มาตรา 1 ขอ 3)

นิตยสาร “ เดอะ เซอรรัน ” และ “เบลริงเกอร”
คําอธิบาย
นิตยสาร เดอะเซอรรัน  สารอิเล็กทรอนิกส และเบลริงเกอร  คือ
 สิ่งพิมพทางการขององคการเซอรราสากล
 เปนแหลงขาวของกลุมฯ  เขตฯ  สภาฯ  และเซอรรา

สากล  ชวยจุดประกายในทุกสวนของการบริหาร
และกิจกรรมของคณะเซอรรา

 จะจัดพิมพ 2 ฉบับตอป ในเดือน มิถุนายน และ
ธันวาคม

พระสังฆราชท่ีปรึกษา/จิตตาธิการเซอรราสากล
หนาที่ความรับผิดชอบ

 ใหคําแนะนําดานจิตวิญญาณแกสมาชิก ผาน
คณะกรรมการบริหารสากล

 ใหคําปรึกษา/แนะนําตอคณะกรรมการบริหารสากล
ในดานหลักความเชื่อและคําสอนคริสตศาสนา เพื่อให
เปนไปตามจิตตารมณเซอรรา
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ระยะเวลาในหนาที่ของจิตตาธิการสากล
คณะกรรมการบริหารสากล จะเรียนเชิญพระคารดินัล

หรือพระอัครสังฆราชทานใดทานหนึ่ง มารับตําแหนงจิตตาธิ
การใหญของเซอรราสากล เปนระยะเวลา 1 ถึง 3 ป

คณะกรรมการประจําเซอรราสากล[Standing
Committees]
หนาที่ความรับผิดชอบ

 คิดคนและสงเสริมกิจกรรมสําหรับแตละป  ในพื้นที่
รับผิดชอบของตน

 ยึดถือวัตถุประสงคของคณะเซอรรา  และนโยบายของ
คณะกรรมการบริหาร

 ทํางานประสานกันอยางใกลชิด  กับคณะกรรมการระดับ
สภาฯ(ประเทศ) ระดับเขต  และระดับกลุม

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
ของคณะกรรมการประจํารวม 9 คณะ ใหดูมาตรา 5
คณะกรรมการตางๆของเซอรราสากล ขอ 1 – 10
จํานวนคณะกรรมการประจํา

 คณะกรรมการฝายกระแสเรียก
 คณะกรรมการฝายกิจกรรม
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 คณะกรรมการฝายสมาชิก
 คณะกรรมการฝายสื่อสาร
 คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ
 คณะกรรมการฝายวางแผนระยะยาว
 คณะกรรมการฝายธรรมนูญและระเบียบขอบังคับ
 คณะกรรมการฝายตรวจสอบ
 คณะกรรมการฝายการประชุมใหญประจําป

ระยะเวลาในหนาที่
คณะกรรมการประจํารวม 9 คณะ  ซึ่งแตละคณะจะ

ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 ทาน จะไดรับการแตงต้ัง
จากประธานโดยการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
นอกจากนี้ประธานอาจแตงต้ังคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้น
ไดตามความตองการ

มูลนิธิเซอรราสากล
ประวัติ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเซอรรากล เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 1951 มูลนิธิเซอรราสากลไดรับการอนุมัติใหต้ังขึ้นและ
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จดทะเบียน เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรแหงในมลรัฐ
อิลลินอยส สหรัฐอเมริกา
หนาที่ความรับผิดชอบ

 จัดต้ัง  ลงทุน และอนุมัติจายเงินจากกองทุน  เพื่องาน
ตางๆ ตามวัตถุประสงคของเซอรราสากล

วัตถุประสงค
 สนับสนุนทางการเงิน กับโครงการสงเสริม และทํานุ

บํารุงกระแสเรียกพระสงฆในพระศาสนจักรคาทอลิก
 สนับสนุนทางการเงินสําหรับการศึกษาแกชาย – หญิง

ผูอุทิศตนเพื่อชีวิตนักบวชในพระศาสนจักรคาทอลิก
 เพื่อขยายงานของคณะเซอรรา ในฐานองคกรฆราวาส

คาทอลิก ใหเปนที่รูจัก ในฐานเปนองคที่สนับสนุนงาน
ดานสงเสริมกระแสเรียก
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สภาเซอรรา ( Serra Council)
สภาเซอรราเปนที่รูจักในบทบาทของสภาระดับ

ประเทศ  จะต้ังไดเมื่อมีเขตเซอรราต้ังแต 2 เขตขึ้นไป ไดมีการ
ประชุมและประสานงานเพื่อการกอต้ังสภาเซอรราไปยังเซอรรา
สากล และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของ
เซอรราสากล หรือต้ังโดยกลุมเซอรราของประเทศ หรือ ระดับ
ภูมิภาค เพื่อใหเปนมั่นใจวาการขยายงานจะเกิดผลสัมฤทธิ์ ใน
ขอบเขตที่ชัดเจน

การต้ังสภาเซอรรา การรางกฏขอบังคับ และการ
บริหารงาน  เปนไปตามธรรมนูญและกฎขอบังคับของเซอรรา
สากล มาตรา 9 สภาเซอรราทุกแหงตองไดรับการอนุมัติใหต้ัง
ไดโดยคณะกรรมการบริหารเซอรราสากล( Board of Trustees
of Serra International)

ถึงป 2007 คณะเซอรรามีสภาระดับประเทศ ที่อังกฤษ
บราซิล  สเปน  อิตาลี  เม็กซิโก  ฟลิปปนส และสหรัฐอเมริกา
คานาดา และ ประเทศไทย สภาเซอรรามีสํานักงานในหลาย
ประเทศขางตน  เพื่อสนับสนุนงานของคณะเซอรราในประเทศ
นั้นๆ
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คณะกรรมการอํานวยการของสภาฯ [Council Board Of
Trustees]

ประกอบดวย ประธานสภาฯ และรองประธาน 4 ฝาย เลขา
เหรัญญิก ประธานเขตฯ อดีตประธานสภาฯที่เพิ่งพนตําแหนง
วาที่ประธานสภาฯ และวาที่ประธานเขต และรวมทั้งสมาชิก
เซอรราผูไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเซอรรา
สากล  จิตตาธิการ  คณะที่ปรึกษา และกลุมเซอรรา

คณะกรรมการบริหารสภาฯ [Executive Committee]
ประกอบดวย ที่ปรึกษา จิตตาธิการ ประธานสภาฯ วาที่
ประธานสภาฯ อดีตประธานสภาฯที่เพิ่งพนตําแหนง รอง
ประธาน 4 ฝาย เลขา เหรัญญิก  ประธานเขตฯ และ วาที่
ประธานเขต

ระยะเวลาในหนาทีของประธานสภาฯ
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงแตละวาระ 1 ป   อยางไรก็ตาม
สภาฯสามารถกําหนดระยะเวลาของการดํารงตําแหนงไดเอง
ตําแหนงหนาที่จะเริ่มเมื่อจบการประชุมใหญของเซอรราสากล
ในปถัดจากที่ตนไดรับการเลือกต้ัง (ระหวางเดือน กรกฎาคม –
มิถุนายน ของปถัดไป) ในกรณีมีการลาออก  เจ็บปวยเสียชีวิต
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ของประธานสภาฯ วาที่ประธานสภาฯจะเขารับตําแหนงแทน
จนครบวาระของตําแหนงประธานสภาฯคนเดิม
(ขอมูลเสริม) สภาเซอรรา ประเทศไทย (มาตรา 2)

เปาหมายและวัตถุประสงคของสภาเซอรราประเทศไทย
คือ

1. ทํานุบํารุงและสงเสริมกระแสเรียกการเปนสงฆและนักบวช
ในพระศาสนจักรคาทอลิกและรณรงคให คริสตชนเห็น
ความสําคัญของกระแสเรียกการเปนสงฆและนักบวชใน
พระศาสนจักร

2. เสริมสรางความเชื่อ ความศรัทธาของสมาชิก ดวยการให
การศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรคเพื่อใหสมาชิก
ปฏิบัติหนาที่ของตน ตามกระแสเรียกแหงการรับใชแบบคริ
สตชน

3. เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับพระศาสนจักรทองถ่ิน  สภา
พระสังฆราชแหงประเทศไทย สามเณราลัย และองคกร
อ่ีนๆทั้งในระดับชาติและระดับสังฆมณทลที่เก่ียวของกับ
งานอภิบาลกระแสเรียกการเปนสงฆและนักบวช ใน
ประเทศไทย
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4. เสริมสรางความศรัทธาแหงชีวิตจิตของสมาชิก  ดวยการให
การศึกษา อบรม พบปะพูดคุย และสังสรรค

5. สื่อสาร ใหสมาชิกและกลุมเซอรรา ทราบถึงเรื่องตางๆที่
เก่ียวของกับเปาหมายและวัตถุประสงคของเซอรราสากล

6. ชวยเหลือสมาชิกและกลุมเซอรรา  เพื่อใหเขาใจกิจกรรม
ตางๆ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกัน

7. สงเสริมงานการขยายฝายสมาชิกภาพและการจัดต้ังกลุม
ใหม ใหความชวยเหลือประธานเขตฯและกลุมเซอรราที่
กําลังดําเนินการดานนี้อยู

8. เปนตัวเชื่อมระหวางกลุมเซอรราตางๆในประเทศไทยกับ
เซอรราสากล ตลอดจนสภาฯและเขตเซอรราใน  เอเชีย
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร

9. ประสานใหเขตฯและกลุมเซอรราในประเทศไทยรวมมือกัน
ในการจัดกิจกรรมตางๆ

10. จัดหา คูมือและแปล แบบฟอรม รายงานความคืบหนา
เอกสารจําเปนตางๆจัดพิมพโดย เซอรราสากลและสภา
เซอรราประเทศไทย
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11. ใชประโยชนจากสื่อ สิ่งพิมพและประกาศ อิเล็กทรอนิกส
ตางๆ เพื่อสงขาวสารใหแกเซอรรากลุมตางๆ

12. ใชประโยชนจากสื่อตางๆ ที่มีอยูเพื่อสงเสริมอุดมการณ
และวัตถุประสงคของเซอรราสากล

13. กําหนดเปาหมายที่เหมาะสมและปฏิบัติได สําหรับสภา
เซอรราประเทศไทยและตอมวลสมาชิก
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เขตเซอรรา [ Serra District ]
ประธานเขตทําหนาที่ผูประสานงานที่เปนหลักในฐานเซอรรา
ที่ใดหากมีสภาเซอรรา ประธานเขตจะรายงานผลงานไปยัง
สภาฯ หรือ ถาไมมี ก็ใหรายงานไปยังผูที่กรรมการบริหารเซอร
ราสากลแตงต้ัง
หนาที่ความรับผิดชอบ

 เย่ียมกลุมและสมาชิกทุกกลุมทุกๆป
 รักษาความสัมพันธกับพระสังฆราชและหนวยงาน

สงเสริมกระแสเรียกในสังฆมณฑลที่อยูในเขตของตน
 สื่อสารสัมพันธกับกลุมในสังกัด  โดยวิธีติดตอสวนตัว

ออกจดหมายสม่ําเสมอ  และการประชุมเขต
 สงเสริมการเพิ่มจํานวนสมาชิกในระดับเขต
 ริเริ่มและรักษาไวซึ่งกลุมที่กําลังกอต้ังใหม และกําหนด

พื้นที่แหงใหมๆ สําหรับการขยายงานในอนาคต
 สนับสนุนใหสมาชิกไปเขารวมประชุมใหญของเซอรรา

สากล  และการประชุมระดับเขต/ระดับสภาฯ
 พัฒนาและใหการอบรมผูนํากลุม
 ชวยถายทอดงานของเขต ตอวาที่ประธานเขต
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คณะกรรมการบริหารเขตฯ [Executive Committee]
ประกอบดวย ที่ปรึกษา จิตตาธิการ ประธานเขตฯ วาที่ประธาน
เขตฯ อดีตประธานเขตฯที่เพิ่งพนตําแหนง รองประธานเขต 4
ฝาย เลขา เหรัญญิก และประธานกลุมทุกกลุมในเขตนั้นๆ (ดู
ภาคผนวก ข. หนา 85 )

ระยะเวลาในหนาทีของประธานเขต
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงแตละวาระ 1 ป ( อาจถึง 2 ป
แลวแตความจําเปน) อยางไรก็ตาม แตละเขตสามารถกําหนด
ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงไดเอง  ตําแหนงหนาที่จะเริ่ม
เมื่อจบประชุมใหญของสภาเซอรราในปถัดจากที่ตนไดรับการ
เลือกต้ัง(ระหวางเดือน กรกฎาคม – มิถุนายน ของปถัดไป) ใน
กรณีมีการลาออก  เจ็บปวยหรือเสียชีวิตของประธานเขต  วาที่
ประธานเขตจะเขารับตําแหนงแทนจนครบวาระของตําแหนง
ประธานเขตคนเดิม
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สภาเขตเซอรา[ District Councils]
การประสานงานของการทํางานจะไดรับการ

มอบหมายจากสภาเขต สภาเขตเซอรราประกอบดวย  ประธาน
เขต  วาที่ประธานเขต  อดีตประธานเขตที่เพิ่งพนตําแหนง และ
ประธานกลุมตางๆในเขตนั้นๆ

เปาประสงค/ความมุงหมายของสภาเขตฯ

เพื่อประกันความตอเนื่อง  ความสมดุลย  และการประสานงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  ของนโยบาย โครงการ กิจกรรม และ
ความสัมพันธระหวางเขตและกลุมเซอรราในเขตของตน

วัตถุประสงค
 เพื่อทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคของเซอรราในเขต โดย

ผานทางการทํางานกลุมตางๆ ภายในเขตฯ
 เพื่อรวมมือกับเซอรราในทุกระดับ ในการจัดต้ังใหม การ

ใหความรู ใหการอบรมและเสริมพลังใหกลุมที่มีอยูแลว
เขมแข็งและมั่นคงภายในเขต

 เพื่อเชิดชูพระศาสนาคาทอลิก  ดวยความสมานสามัคคี
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และรวมมือของกลุมเซอรราตางๆ ภายในเขตฯ
 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของกลุมเซอรราตางๆตาม

วัตถุประสงคทั่วไปของเขต หรือตามกิจกรรมและนโยบาย
ของเซอรรา ระดับประเทศ หรือ ระดับภูมิภาค และในเขตฯ
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กิจกรรมของสภาเขตฯ
 มีการประชุมทุก 3 เดือน  ในรูปแบบของสภาเขตฯ

เพื่อประสานความรวมมือในกิจกรรมตางๆในเขต
 จัดประชุมใหญระดับสภาเขตฯหรือระดับภูมิภาค

สําหรับสมาชิกทั้งหมดของกลุมเซอรราภายในเขต
นั้น

 จัดการประชุมสําหรับผูนําเขตเซอรรา(ในเดือน
เมษายนหรือพฤษภาคม ทุกป) เพื่ออบรมเจาหนาที่
ชุดใหมของกลุมเซอรรา
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กลุมเซอรรา [SerraClub]

หนวยงานพื้นฐานของเซอรราสากล คือ กลุมเซอรรา
งานของสมาชิกเซอรราที่อยูในชุมชนทองถ่ินของสังฆมณฑล
ตางๆทั่วโลก โครงสรางเซอรราระดับสากล  ระดับสภาฯ และ
ระดับเขต มีขึ้นเพื่อชวยเหลือใหกลุมเซอรราทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพที่สุดเทาที่ทําไดในเขตพื้นที่ของตน กลุมเซอรรา
จะมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกลุม ( ภาคผนวก
ค. โครงสรางคณะกรรมการกลุม หนา 93 )

การประชุมกลุมเซอรรา
กลุมเซอรราจะประชุมสัปดาหละครั้ง หรือ 2 สัปดาห

ตอครั้ง  และอาจจะมีการประชุมในชวงเวลาอาหาร  และใช
เวลาโดยปกติ ประมาณ 75 ถึง 90 นาที  ประธานกลุมจะทํา
หนาที่ประธานที่ประชุม  การประชุมจะตองมีการวางแผน
ลวงหนา  ดวยความรวมมือของคณะกรรมการ  และ
คณะอนุกรรมการตางๆ  ซึ่งจะอธิบายตอไป

จุดสนใจของการประชุมอยูที่การนําเสนอกิจกรรมและ
วิทยากร  สวนขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ของกลุมควรแจงใหสมาชิก
ทราบนอกวาระการประชุม ตามปกติจะใชวิธีติดประกาศ  หรือ
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พิมพเปนจดหมายขาวของกลุมหรือทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส
(อีเมล)

รูปแบบในการประชุมกลุมเซอรราตามมาตรฐาน  จะมี
เน้ือหาสําคัญดังน้ี :

รวบรวมผูเขาประชุมและพูดคุย / ทักทายปราศรัย  รับประทาน
อาหารหรือเครื่องด่ืม 15 นาที
ภาวนาเปดประชุม/พระวาจา 20 นาที
ชี้แจงแจงขาวพิเศษ 2 – 3 นาที
โอวาทจิตตาธิการ 3 – 5 นาที
วิทยากร/บรรยาย/อภิปราย 30 นาที
รายงานกิจกรรมและนําเสนองาน 20 นาที
จบการประชุมดวย

- ดวยการภาวนาปดประชุม
- จิตตาธิการอวยพร
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ความเปนผูนํากลุม [Club Leadership]

กลุมเซอรราจะใหโอกาสดีย่ิงสําหรับฝกอบรมสมาชิกและ
พัฒนาความชํานาญตางๆในการเปนผูนํา

ผูนําที่มีประสิทธิภาพ  ตองสนใจในความกาวหนาของ
สมาชิกไปพรอมกันกับความสําเร็จของกลุม  ผูนํากลุมจะสราง
บรรยากาศแหงความเปนกันเอง  ความรวมมือ  และความ
สมานสามัคคี  ซึ่งสมาชิกทุกคนจะรวมทํางานเปนทีม  เพื่อ
สงเสริมวัตถุประสงคของเซอรราสากล
ความสําเร็จของกลุม

กลุมเซอรราที่ดีที่สุด  คือ กลุมที่มีสมาชิกที่เอาธุระ
สนใจ กระตือรือรน  และรับผิดชอบในงานของกลุม  เจาหนาที่
กลุม และประธานของคณะกรรมการตางๆ  จะตองทราบวา
สมาชิกคนใดมีความชํานาญและสนใจทางดานใด  เพื่อนํา
ความสามารถของสมาชิกแตละคนมาใชเปนประโยชนกับกลุม
ใหไดมากที่สุด

ความตอเน่ืองของงานเซอรรา
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นอกจากผูนําเซอรราที่ดีแลวกรรมการกลุมจะตองคอย
แสวงหา  และใหคําแนะนํา/การอบรมผูที่จะเขารับหนาที่แทน
ตน มรดกตกทอดที่เจาหนาที่กลุมจะใหแกกลุมก็ คือ ผูสืบ
ตําแหนงที่ไดรับการฝกอบรมการมํางานมาเปนอยางดี จะเขา
รับผิดชอบนํากลุมตอไปดวยความเชื่อมั่น
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คณะกรรมการบริหารกลุม[ Club Board of Trustees]
คณะกรรมการบริหารกลุมเปนผูที่กําหนดนโยบาย

ควบคุม และประสานงาน ของกลุมเซอรรา
คณะกรรมการบริหารกลุมจะควบคุมเจาหนาที่

สมาชิก และคณะกรรมการตางๆ  จะดูแลงบประมาณ  อนุมัติ
คาใชจาย  และชี้นําในภารกิจปกติตางๆ การวินิจฉัยของคณะ
คณะกรรมการบริหารจะถือวาสิ้นสุด ยกเวนวา สมาชิกสามัญ
ของกลุมจํานวน 2 ใน 3 จะลงมติเปนอยางอ่ืน ณ ที่ประชุม
ปกติของกลุม

คณะกรรมการบริหารกลุม  จะประชุมอยางนอยเดือน
ละครั้ง  และชอบที่จะใชเวลาและสถานที่ ที่แตกตางจากการ
ประชุมกลุมปกติ

ท่ีมาของคณะกรรมการบริหารกลุมและระยะเวลาใน
หนาท่ี
จะมีการเลือกต้ังทุกป  ตามที่ระบุไวในระเบียบขอบังคับของ
กลุม กรรมการอยูในตําแหนงวาระละ 3 ป (ทุกป จะเลือกต้ัง
กรรมการแทนที่กรรมการที่หมดวาระคราวละ 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด )
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หนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุม

 กําหนดภารกิจและหนาที่แตละปของกลุม
 มอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสม ใหสมาชิก

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
 จัดทํางบประมาณของกลุม
 คัดเลือกผูแทนหรือตัวแทนกลุม  ไปรวมประชุมใหญเซอร

ราสากล  และ/หรือประชุมเขต
 จัดเตรียมการประชุมปกติ  กับคณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการทั้งหมด
 ดูแลเจาหนาที่กลุมทุกคน  ใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ

มอบหมาย
 ดูแลใหมีการสงรายงานที่ตองการใหประธานเขต  วาที่

ประธานเขต  และ/หรือรองประธานเขตอยางทันเวลา
 กําหนดจํานวนเงินที่จะบริจาคประจําปใหกับสังฆมณฑล

หรืออัครสังฆมณฑล  กําหนดเวลาและวิธีการที่จะถวาย
เงินนี้ตอพระสังฆราช
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 อาจพักงานสมาชิกผูหนึ่งผูใด  หรือเสนอใหออกตาม
วิธีการที่กําหนดไว

 ใหการอนุมัติหนังสือรับรองสมาชิกใหมโดยมีสมาชิกเกา
ลงชื่อแนะนํา

 อาจถอดถอนเจาหนาที่กลุม หรือกรรมการของคณะ
กรรมการบริหารใหออกจากหนาที่  ตามวิธีการที่กําหนด

 อาจแตงต้ังผูหนึ่งผูใด  ดํารงตําแหนงที่วางลงของรอง
ประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก  หรือ กรรมการของคณะ
กรรมการบริหารกลุม ตามระยะเวลาที่ยังเหลืออยูของ
ตําแหนงนั้นๆ

 รับผิดชอบในการจัดเตรียม  การบังคับใชและการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอบังคับของกลุมเซอรรา ตามที่จําเปน

องคประกอบของผูบริหารกลุมเซอรรา มีดังน้ี
1. คณะกรรมการบริหารกลุม
2. เจาหนาที่/ผูบริหารของกลุมประกอบดวย

- ประธานกลุม
- รองประธานทั้ง 4 ฝาย
- เลขานุการ
- เหรัญญิก
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คุณสมบัติของเจาหนาท่ี/ผูบริหารกลุม
 เขาใจและอุทิศตนใหกับ :

- วัตถุประสงคของคณะเซอรรา
- พระศาสนจักรคาทอลิกและบทบาทของศาสนจักร

ในสังคมมนุษย
- ความตองการของกลุมชนในชุมชนในอัครสังฆ

มณฑล หรือ ในสังฆมณฑล  ที่กลุมเซอรรา
ปฏิบัติงานอยู

- ธรรมนูญและระเบียบขอบังคับของเซอรราสากล
และของกลุมเซอรราแตละทองถ่ิน

 เขาประชุมและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม อยางสม่ําเสมอ

 สามารถที่จะเขากันได และประพฤติปฏิบัติอยางเสมอภาค
กับสมาชิกกลุมทุกคน

 สามารถที่จะเปนผูนําที่เที่ยงตรง  และมอบหมายใหผูอ่ืน
รับหนาที่แทนได

 ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของกลุม  ใหลุลวงไดอยาง
นาเชื่อถือ

 มีบุคลิกลักษณะที่สุขุมและเชื่อมั่น
 เปนคนที่พูดเขาใจไดชัดเจน
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ระยะเวลาในหนาที
ผูบริหารกลุมอยูในตําแหนงวาระละ 1 ป กรรมการกลุม 3 ป
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ผูบริหารกลุม [Club Officers]

ประธานกลุม[Club President]
 จงตระหนักวา การเปนประธานเซอรราเปนตําแหนงที่

มีเกียรติและมีความรับผิดชอบตอหนามนุษยและตอ
หนาพระ

 สมาชิกในกลุมมีความหวังในตัวทานที่จะทุมเทและนํา
กลุมใหเขมแข็งกาวหนาตามจิตตารมณของเซอรรา

 สิ่งที่ทานคิดและทํารวมกับสมาชิกทุกคนในกลุม ลวน
มีคุณคาตอกลุมและตอพระศาสนจักร

 ตําแหนงนี้มีวาระเพียง 1 ป และอาจไมวนกลับมาอีก
จึงควรที่จะทุมเทใหแกกลุมสุดกําลังความสามารถ

 จงสวดภาวนาเพื่อขอพละกําลังจากพระจิตอยาง
สม่ําเสมอ งานของทานจะสําเร็จไปดวยดี
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หนาที่ความรับผิดชอบ
เปนประธานในการประชุมกลุม  และการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
1 เตรียมวาระการประชุมรวมกับเลขานุการกลุมกอนการ

ประชุมทุกครั้ง(ถาจําเปนอาจตองพบประชุมหารือกัน
เปนพิเศษในเวลาที่สะดวก

2 ใหมาถึงกอนเวลาประชุม เพื่อดูคามเรียบรอย และ
ตอนรับสมาชิกทั้งเกาและใหม

3 ควรเริ่มประชุมใหตรงเวลา และไมควรประชุมนานกวา
90 นาที

4 ควรดําเนินการประชุมตามวาระที่เซอรราจัดเตรียมไว
ใหเปนตัวอยาง

5 ไมควรใชเวลาประชุมในวาระที่ไมสําคัญมากจนเกินไป
6 ควรเปดโอกาสและสนับสนุนสมาชิกทุกคนไดมีสวนใน

การแสดงความเห็นและจัดกิจกรรม
7 ควรประชุมนอกรอบกับรองประธานทุกฝายวางแผนให

เปนรูปธรรมตลอดทั้งป และประชุมนอกรอบ
เชนเดียวกันนี้เปนระยะ เพื่อติดตามและปรับเปลี่ยน
เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ
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8 ตรวจดูวา เลขา และเหรัญญิก จดบันทึกการประชุม
และการเงินอยางเรียบรอยถูกตองและเก็บเอกสารไว
ในที่ปลอดภัย(เซอรราสากลเสนอแนะใหมีผูลงนามใน
เอกสารการเงินกับธนาคารมากกวา 1 คน)

9 ตรวจดูวาเอกสารสําคัญของกลุม เชน ใบแตงต้ังกลุม
(Charter) บันทึกการประชุม รายงานการเงิน  สมุด
บัญชีธนาคาร รูปกิจกรรมตางๆ ไดรับการเก็บรักษา
อยางดี

10 นํากลุมเขาพบพระสังฆราช อยางนอยปละครั้ง เพื่อ
รายงานกิจกรรมที่ไดทําและขอคําแนะนําจากพระคุณ
เจา

11 ควรพบปรึกษาจิตตาธิการอยูเสมอ ในทุกเรื่อง ทุก
อยาง

12 เปนผูแทนกลุม เขาประชุมในโอกาสตางๆของพระศา
สนจักรทั้งในระดับสังฆมณฑลและระดับตางประเทศ

13 เขารวมประชุมเขตทุกครั้ง พรอมกับรองประธาน 4
ฝาย เลขาและเหรัญญิก

14 เขารวมประชุมประจําปของสภาเซอรรา พรอม
เจาหนาที่และสมาชิกเทาที่กําลังความสามารถจะทํา
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ได ผูที่ไมพลาดการประชุมไดแก คณะผูบริหารชุดใหม
ของปตอไป

15 รวมกับรองประธานฝายสมาชิกทําขอมูลของสมาชิก
ทุกคนใหเปนปจจุบันทันที่ที่เริ่มรับตําแหนง

16 ติดตอประสานงานกับเขตอยางสม่ําเสมอและใหความ
รวมมือกับเขตในทุกกรณี

17 ไมลืมใหวาที่ประธานไดมีสวนรวมและเรียนรูงาน
ตลอดป

18 เมื่อสิ้นวาระ ใหทําหนาที่ชวยเหลือประธานคนใหม
และกลุมดวยความยินดีและเต็มใจ

19 วางแผนงานรวมกับรองประธานฝายสมาชิกและเขต
ในการขยายกลุมใหม

20 หากกลุมไดรับเลือกเปนเจาภาพจัดงาน “วันครอบครัว
เซอรรา” ขอใหถือเปนโอกาสที่ใหสมาชิกทุกคน
ตลอดจนชุมชน ไดมีสวนรวมชวยคิด วางแผน และ
รณรงคใหเปนงานรวมญาติที่เต็มดวยความรักฉันทพี่
นองอยางแทจริง - ใหปรึกษาและขอความชวยเหลือ
จากเขตและสภาฯเพื่อคําแนะนําและประสานงานได
เสมอ
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การจําแนกหนาที่ความรับผิดชอบดานตางๆ
 เปนประธานในการประชุมกลุม  และการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
1 เตรียมวาระการประชุมรวมกับเลขานุการกลุม
2 ไปถึงที่ประชุมกอนเวลา
3 เรียกประชุมตรงเวลา
4 นําการประชุมตามวิธีการที่คณะเซอรรา

กําหนด
 พัฒนาโครงสรางของคณะกรรมการ แบบ

ประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพ
1 ปรึกษากับประธานคณะกรรมการบริหารกลุม

ในการแตงต้ังประธานคณะอนุกรรมการ และ
อนุกรรมการ

2 เขารวมประชุมคณะกรรมการใหบอยครั้งที่สุด
เทาที่สามารถ

3 ชวยประสานงานของคณะกรรมการ – ชวย
ตรวจสอบความซ้ําซอน

4 ชวยประธานคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ตางๆ คนหาและเขาใจความรับผิดชอบ และ
หนาที่ของตน
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5 เรียกรองใหมีการบันทึกประวัติการทํางานของ
เจาหนาที่  ประธาน คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการตางๆ

 รวมกับเลขานุการจัดทําประวัติของกลุมใหเปนปจจุบัน
กอนที่จะพนวาระหนาที่

 เปนประธานในการเขารับหนาที่ ของเจาหนาที่ชุดใหม
ในการประชุมครั้งแรก ยกเวนประธานเขตจะเปนผูทํา
หนาที่นี้

 เปนตัวแทนของกลุม :
1 ในการประชุม และรวมกระทํากิจกรรม

ระหวางกลุมตางๆ ในที่ประชุมเขต
2 ในการประชุมของเซอรราสากล  เมื่อไดรับ

มอบหมายใหเปนตัวแทนกลุม
3 ในชุมชนทั่วไป
4 ในการติดตอกับพระสังฆราชในทองถ่ิน

 ทําหนาที่เปนกรรมการในคณะกรรมการบริหารของ
เขต

 ติดตอสัมพันธอยางใกลชิดกับประธานเขต
 ในกลุมเซอรราใหม
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1 เขาพบพระสังฆราช  พรอมกับคณะ
กรรมการบริหาร  เพื่อขอแตงต้ังจิตตาธิการ
กลุม

2 เรียนเชิญพระสังฆราชใหมาเปนประธานใน
วันฉลองการรับใบอนุญาต  และใหเกียรติไป
เย่ียมกลุมเซอรราใหมนี้เปนครั้งคราว

 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใด  ตามที่คณะกรรมการบริหารกลุม
มอบหมาย  หรือตามที่ระเบียบขอบังคับกลุมระบุไว
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วาท่ีประธานกลุม[Club President Elect]

หนาที่ความรับผิดชอบ
 เขาประชุมทุกการประชุมของกลุมและกรรมการกลุม
 เปนกรรมการการบริหารกลุมโดยตําแหนง
 ทําหนาที่ตามที่ประธานกลุมของรองในคณะกรรมการ

พิเศษ
 รวมมือกับประธาน  ในการทํางาน/ดําเนินงาน ที่

สอดคลองกับคณะกรรมกางานระดับสภาฯ ถูมิภาค /
ประเทศและระดับสากล

 มีสวนรวมอยางเขมแข็งและเขารวมประชุม ในการ
วางแผนของผูนําเซอรรา

 เขารวมประชุมระดับ สภาฯ/ภาค และระดับเขต ตามที่
ประธานกลุมของรอง

 ใหความเห็น/ชวยเหลือประธานคนปจจุบัน
 มีสวนในการวางแผนจัดการงบประมาณของปถัดไป
 พัฒนาความรวมมือในงานดานกระแสเรียกกับพระศา

สนจักรทองถ่ินอยางใกลชิด
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 เสนอชื่อ/และกําหนดผูที่จะเปนเจาหนาที่ประจําและ
คณะกรมการบริหารของกลุม

 ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
และคณะกรรมการบริหารกลุม
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รองประธานฝายกิจกรรม

ความสําเร็จของงานฝายกิจกรรมขึ้นอยูกับการวางแผน
ต้ังเปาหมาย และดึงสมาชิกของกลุมมาชวยทํางาน รอง
ประธานฝายกิจกรรมเปรียบเสมือน อธิการ หรือ ผูอํานวยการ
สถานศึกษาที่จะจัดและเสริมสรางความรู ตลอดจนอภิบาล
ชีวิตฝายจิตใหแกสมาชิกของกลุมทุกคน

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรู  ความเชื่อ
ความศรัทธา ความรอนรน ใหแกสมาชิกของกลุม
ตลอดทั้งป

2. จัดต้ังอนุกรรมการฝายกิจกรรม โดยคัดเลือกสมาชิก
บางทานเขารวมเปนอนุกรรมการ เพื่อประชุม
ปรึกษาหารือ วางแผนงานและจัดทําตารางกิจกรรม
ตลอดป

3. กําหนดเปาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับ ใหชัดเจน
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4. ศึกษากิจกรรมตางๆที่เคยทํามาแลวในอดีตทั้งหมด
ตลอดจนกิจกรรมของกลุมอ่ืนๆเพื่อนํามาประกอบจด
ทําแผนกกิจกรรมใหสมาชิกของกลุม

5. เมื่อไมสามารถเขาประชุมกลุมครั้งใด ใหมอบหมาย
รองประธานอนุกรรมการ หรือ อนุกรรมการทานใด
ทานหนึ่ง ทําหนาที่รายงานความคืบหนาแกที่ประชุม

การจําแนกหนาที่ความรับผิดชอบดานตางๆ
 เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการฝายกิจกรรม
 ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบ “ แหลงความรูหลักธรรม

คริสตชน” ของกลุม
 ทําหนาที่ประธานการประชุม และรับหนาที่แทน

ประธานกลุม  เมื่อประธานกลุมไมอยูในที่ประชุม
 วางแผน นําปฏิบัติ และประเมินผลกิจกรรมศึกษา

อบรมของคณะเซอรรา  ทุก 3 เดือนตลอดป
 หนาที่ในการประชุม

o จัดหาสถานที่ประชุม
o จัดที่นั่งประชุมใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
o ปรึกษากับประธานกลุม  หากมีการประกาศ

พิเศษตางๆ
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o ดูแลใหมีการแจกเอกสารและสิ่งอ่ืนๆ ให
เรียบรอย

o แนะนําวิทยากรหรือจัดการแนะนํา
 วางแผนและแจงใหทราบถึงกําหนดการของกิจกรรม

ตางๆ
 ประเมินงบประมาณที่ตองใชในกิจกรรมตางๆ
 ประสานงานกิจกรรมกับประธานกลุม  และ

คณะกรรมการบริหาร
 ดูแลใหกิจกรรมของกลุมสอดคลองชัดเจนกับ

วัตถุประสงค 3 ประการ ของเซอรราสากล
 ใหการศึกษาและใหขอมูลสมาชิกกลุม เก่ียวกับเรื่อง

หรือปญหาของพระศาสนจักรคาทอลิก  โดยอาศัย
วิทยากรบรรยาย  การอภิปราย หรือการใชวิดีโอ หรือ
ภาพยนตร  และกรณีศึกษา

 มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางทั่วถึงใหแก
กรรมการแตละทาน  ในคณะกรรมการฝายกิจกรรม

 พัฒนาวิธีการติดตามผลงาน
 ใหคําแนะนําสมาชิกกลุม  เขาเปนกรรมการใน

คณะกรรมการฝายกิจกรรม
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 จัดทําและแจกจายวาระการประชุมของแตละการ
ประชุมของคณะกรรมการฝายกิจกรรม

เปาหมายฝายกิจกรรม
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค ประการที่ 3 ของคณะเซอรรา คือ

ชวยเหลือบรรดาสมาชิก ใหยอมรับและตอบสนองเสียง
เรียกของพระเจาในการดําเนินชีวิตอยางศักด์ิสิทธิ์ใน
พระคริสตเจา และโดยอาศัยพระจิตเจา
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รองประธานฝายกระแสเรียก

ความสําเร็จของงานฝายกระแสเรียก ขึ้นอยูกับการวางแผน
ต้ังเปาหมายและดึงสมาชิกของกลุมมาชวยงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ปรึกษากับประธานกลุม จิตตาธิการและบานเณร เพื่อ

วางแผนงานอภิบาลและสงเสริมกระแสเรียกตลอดป
2. กําหนดเปาหมายและผลที่ควาดจะไดรับใหชัดเจน

เพื่อจะสามารถติดตามและประเมินไดในปลายป
3. อาศัยแผนทิศทางอภิบาลของพระศาสนจักรฯเผยแพร

ใหสภาวัดตางๆมีผูสงเสริมและประสานงานดาน
กระแสเรียกของวัด

4. รวมมือกับพระศาสนจักรทองถ่ินโดยเฉพาะอยางย่ิ
บานเณร จัดกิจกรรมสงเสริมกระแสเรียกในโอกาส
ตางๆโดยไมลืมผูแทนสภาวัดที่รับผิดชอบงานกระแส
เรียกใหมามีสวนรวม

5. จัดทําสถิติใหเปนปจจุบันรายชื่อของสามเณร พระสงฆ
นักบวชในสังฆมณฑล
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6. ไมควรลืมวันครบรอบวันบวชของพระสงฆ/นักบวช/
และพระสังฆราช

7. ควรศึกษากิจกรรมกระเรียกของกลุมอ่ืนๆเพื่อนํามาใช
ในกลุมของเรา

8. จัดต้ังอนุกรรมการฝายกระแสเรียก โดยคัดเลือก
สมาชิกบางงทานเขารวมเปนอนุกรรมการ เพื่อประชุม
ปรึกษาหารือชวนกันทํางานตาม ขอ 1-7

9. เมื่อไรไมสามารถเขาประชุมกลุมครั้วใด ใหมอบหมาย
งานรองประธานอนุกรรมการๆหรืออนุกรรมการทานใด
ทานหนึ่ง ทําหนาที่รายงานความคืบหนาแกที่ประชุม

จําแนกหนาที่ความรับผิดชอบดานตางๆ
 เปนประธานในคณะกรรมการกระแสเรียก
 รักษาระดับความสําเร็จของงานเก่ียวกับกระแสเรียก

ทั้งหมดของกลุม
 สนับสนุนใหมีการกอต้ัง  หนวยงานอภิบาลกระแส

เรียก ระดับสังฆมณฑล หรือระดับเขต หรือระดับวัด
 เชื้อเชิญบุคคลตอไปนี้ มารวมในงานสงเสริมกระแส

เรียกของกลุม :
o สมาชิกกลุม
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o จิตตาธิการกลุม
o ผูอํานวยการดานอภิบาลกระแสเรียกทองถ่ิน

จากสังฆมณฑลและคณะนักบวช
o พระสงฆ นักบวช และฆราวาส  ซึ่งสนใจใน

กระแสเรียกของพระศาสนจักร
o ผูแทนจากสภาสงฆ  ชมรมนักบวช บานเณร

และผูฝกหัดคณะตางๆ
เปาหมายฝายกระแสเรียก
 เพื่อศึกษาความตองการ และปญหาจําเพาะใน

ระดับสังฆมณฑล
 เพื่อพิจารณากิจกรรมที่เปนไปได  และลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมซึ่งจะกอประโยชนสูงสุด
 เพื่อริเริ่ม และคงไวซึ่งกิจกรรมสงเสริมกระแสเรียก ที่

ประสบผลสําเร็จตามความตองการของสังฆมณฑล
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รองประธานฝายสมาชิก

ความสําเร็จของงานฝายสมาชิกขึ้นอยูกับการวางแผน
ต้ังเปาหมายและดึงสมาชิกของกลุมมาชวยงาน

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลใหสมาชิกมาประชุมอยางสม่ําเสมอ (อยางนอย

ไมควรตํ่ากวาปที่ผานมา)ติดตามเย่ียม/เยือนผูที่ขาด
การประชุม

2. เชิญชวนผูสนใจมารวมประชุม เพื่อรูจักกลุมเซอรรา
และเปนสมาชิกในที่สุดมีการกําหนดเปาหมายชัดเจน

3. รับผิดชอบใหสมาชิกใหมไดรับการปฏิญาณตน
4. วางแผนรวมกับประธานในการขยายกลุมใหม
5. รับผิดชอบใหขอมูลสมาชิกเปนปจจุบันเสมอ เชน อ ที่

อยู โทรศัพท โทรสาร e_mail (ถามี)และสงขอมูลให
เขต ทราบภายใน 1 เดือนแรกที่เขารับหนาที่

6. บันทึกและรายงานสถิติของผูเขา/ผูขาดประชุมทุกครั้ง
และรวบรวมสถิติเปนภาพรวมทุก 3 เดือน วาดีขึ้น หรือ
เลวลงจาก 3 เดือนกอนอยางไร
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7. จัดต้ังอนุกรรมการฝายสมาชิก โดยคัดเลือกสมาชิก
บางทานเขารวมเปนอนุกรรมการเพื่อประชุม
ปรึกษาหารือ ชวยกันทํางานตามขอ 1-6 ขางตนให
สําเร็จดวยดี

8. เมื่อไมสามารถเขาประชุมกลุมครั้งใด ใหมอบหมาย
รองประธานอนุกรรมการฯหรืออนุกรรมการทานใด
ทานหนึ่ง ทําหนาที่รายงานความคืบหนาหรือแผนงาน
แกที่ประชุม

จําแนกหนาที่ความรับผิดชอบดานตางๆ
 เปนประธานในการประชุมของคณะกรรมการฝาย

สมาชิก
 รักษาระดับความสําเร็จของงานดานสงเสริมสมาชิก

ทั้งหมดของกลุม
 เชื้อเชิญสมาชิกอ่ืนในกลุม  ใหมาทํางานใน

คณะกรรมการชุดนี้ เพื่อชวยทําหนาที่กรรมการฝาย
สมาชิกดังตอไปนี้:
o แสวงหาสมาชิกใหม
o จัดทําบัญชีรายชื่อสมาชิกใหเปนปจจุบัน
o อบรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม



59

o การปฏิญาณตน
o การตอนรับ
o การเขาประชุม
o สุขภาพของสมาชิก
o การขยายงาน

 ใหคําแนะนําตอประธานกลุม  ในการมอบหมายงาน
ตางๆ ใหสมาชิกแตละคน

 ทําหนาที่แทนประธานกลุมในการประชุม กรณี
ประธานกลุม และ รองประธานฝายกิจกรรม ไมอยู

เปาหมายของฝายสมาชิก
รักษาความสัมพันธและสมาชิกภาพที่ดีในกลุมและเพี่อนตาง
กลุม  เพิ่มพูนและสรรหาสมาชิก  ขยายงานของกลุมไปยัง
ชุมชนและทองถ่ินที่ยังขาดบุคลากรดานการอภิบาลกระแส
เรียก
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รองประธานฝายสื่อสาร

ความสําเร็จของงานฝายสื่อสารสัมพันธขึ้นอยูกับการวางแผน
ต้ังเปาหมายและดึงสมาชิกของกลุมมาชวยทํางาน งานของ
ฝายสื่อสาร เปนงานเผยแพรและประชาสัมพันธทั้งภายในกลุม
และนอกกลุม ไดแก วัด สังฆมณฑลในประเทศไทยและ
ตางประเทศ

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. จัดต้ังอนุกรรมการฝายสื่อสาร โดยคัดเลือกสมาชิกบาง
ทาน เขารวมเปนอนุกรรมการเพื่อประชุมปรึกษาหารือ
และวางแผนตลอดทั้งป

2. กําหนดเปาหมายและผลที่คาดจะไดรับใหชัดเจน
3. จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารตางๆของเซอรราให

ครบถวนสมบูรณ เพื่อเจาหนาที่และสมาชิกจะไดใช
อางอิงไดเสมอ

4. รวบรวมแผนงานของทุกฝายและนํามาจัดทําตาราง
แผนงานรวมของกลุม (และคอยปรับปรุงใหเปน
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ปจจุบันเสมอ)ควรติดประกาศใหสมาชิกกลุมเห็นไดชัด
ทุกครั้งที่มีการประชุม

5. ประชาสัมพันธชื่อและวัตถุประสงคของเซอรราตลอด
ทั้งป เชน ที่วัด โรงเรียน ฯลฯ

6. ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆใหสัตบุรุษไดทราบทั้ง
กอนงาน/ระหวางงาน/และหลังงานอยางกวางขวาง
ที่สุดเทาที่จะทําได

7. ควรถายรูปกิจกรรมตางๆของกลุมและจัดเก็บไวอยาง
เปนระเบียบ

8. รูปถาย/ขาว เหตุการณสําคัญของกลุม อาจมีคุณคาที่
จะเผยแพรลงในอุดมสาร The Serran ของเซอรรา
สากล

9. เมื่อไมสามารถเขาประชุมกลุมครั้งใด ใหมอบหมาย
รองประธานอนุกรรมการฯ หรือ อนุกรรมการทานใด
ทานหนึ่งทําหนาที่รายงานความคืบหนาใหแกที่ประชุม

จําแนกหนาที่ความรับผิดชอบดานตางๆ
 เปนประธานคณะกรรมการฝายสื่อสาร
 รักษาระดับความสําเร็จของงานสื่อสารทั้งหมดของกลุม
 พัฒนาแผนงานระยะยาวสําหรับงานประชาสัมพันธ
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พรอมกับเปาหมายเฉพาะสําหรับปนั้นๆ
 สรางความสัมพันธกับสื่อมวลชนทองถ่ิน  ใหไดรับขาวสาร
และเหตุการณตางๆ ของคณะเซอรรา กับ..

- บรรณาธิการหนังสือพิมพคาทอลิก
- ผูสื่อขาวและบรรณาธิการหนังสือพิมพทองถ่ิน
- บุคลากรของงานวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน

 ติดตออยางสม่ําเสมอกับผูประสานงานของเซอรรา
สากล  และแจงขาวสารและกิจกรรมของกลุมใหเขตไดรับ
ทราบดวย

 รับใชในฐานะกรรมการของคณะกรรมการบริหารกลุม
และเตือนกรรมการถึงวิธีการที่จะทําใหโครงการของคณะ
กรรมการบริหารกลุมเปนโครงการประชาสัมพันธไปดวย

 สรางหนวยงานแถลงขาวของกลุม  ซึ่งจะสามารถใหขาว
กับสื่อมวลชนไดเมื่อมีความจําเปน

 นําโครงการสื่อสาร  ซึ่งพัฒนาโดยเซอรราสากล  และ
คณะกรรมการสื่อสารแหงสหรัฐอเมริกา / แคนาดา มา
ประยุกตใชในกลุม
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เลขานุการ
เลขานุการทําหนาที่ประสานงานกับทุกฝายทําการบันทึกการ
ประชุมดวยความถูกตองและจัดเก็บบันทึกการประชุม
ตลอดจนเอกสารของฝายตางๆอยางเปนระบบ ชัดเจน งายตอ
การคนหา เลขานุการเปนแหลงขอมูลเบ้ืองตนใหแกสมาชิกทุก
คนและมีความรูดานประวัติความเปนมาของกลุม
ตลอดจนกฎขอบังคับของเซอรราเปนอยางดี

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. บันทึกการประชุมอยางรอบคอบ ถูกตองและ
จัดเก็บบันทึกไวอยางดีเปนระบบ(เชนรวบรวม
จัดเก็บเปนปๆเปนตน)

2. ติดตอกับเขตและกลุมอ่ืนๆ
3. จัดทําวาระและแจงนัดหมายการประชุมแก

สมาชิกทุกคน
4. แจงสมาชิกใหทราบเมื่อมีการแตงต้ังตําแหนง

หนาที่และการมอบหมายตําแหนงงานใดๆก็ตาม
5. รวบรวมชื่อคณะอนุกรรมการทุกคน
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6. ชวยเหลือประธานในการจัดทําวาระการประชุม
และงานอ่ืนๆ

7. จัดทําและปรับปรุงแกไขกฎขอบังคับของกลุมให
เปนปจจุบัน และควรนําติดตัวมาดวยทุกครั้งที่มี
การประชุมกลุม

8. จัดเก็บเอกสารของฝายตงๆไมใหสูญหายและงาย
ตอการคนหา

9. จัดหาวัสดุอุปกรณและเครื่องใชตางๆไมใหสูญ
หายและงายตอการคนหา

10. จัดเตรียมหองประชุมใหพรอมลวงหนกอนการ
ประชุมทุกครั้ง

11. ศึกษาบันทึกการประชุมของกลุมอ่ืนๆและนํามา
ปรับปรุงแกไขการบันทึกของกลุมเราใหดีขึ้น

12. จัดสงบันทึกการประชุมใหแกสภา/เขต/กลุมอ่ืนๆ
เพื่อใหประโยชนในการเรียนรูซึ่งกันและกัน

13. เมื่อไมสามารถเขาประชุมกลุมครั้งใด ตองจัดหาผู
ที่ทําหนาที่บันทึกการประชุมแทน(ถาจําเปนอาจ
แตงต้ังใหมีผูชวยเลขานุการได)

14. รวบรวมมติที่ประชุมตางๆ แยกจากการประชุม
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จําแนกหนาที่ความรับผิดชอบดานตางๆ
- แจงใหสมาชิกทราบกําหนดการประชุมทุกครั้ง
- แจงใหสมาชิกทราบเปนหนังสือ  ถึงการไดรับ

แตงต้ังเปนกรรมการ  และหนาที่พิเศษอ่ืนใดใน
คณะกรรมการตางๆ ของกลุม

- จัดใหมีการบันทึกรายชื่อผูมาเย่ียม/รวมประชุม
- ปรับปรุงบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการฝาย

ตางๆ ของกลุม  รายชื่อของสมาชิกใหเปนปจจุบัน
รวมกับฝายสมาชิก สงให รป.ฝายสมาชิกเขต

- ทํางานรวมกับคณะกรรมการฝายตางๆ ในการทํา
จดหมายขาวของกลุม

- ชวยประธานกลุมในการจัดเตรียมวาระการประชุม
ของการประชุมกลุม

- ชวยจัดเตรียมวาระการประชุม และเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริหาร

- จดบันทึกการประชุมแตละครั้งเพื่อเก็บเปน
หลักฐานถาวร

- บันทึกสถิติผูเขาประชุมในการประชุมกลุมทุกครั้ง
และแจงใหประธานเขตทราบทุกเดือน
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- ปรับปรุงประวัติของกลุมใหเปนหลักฐานแนนอน
- ลงลายมือชื่อรับรองบันทึกและเอกสารทั้งหมด
- เตรียมธรรมนูญและขอบังคับของเซอรราสากล

และของกลุม อยางละ 1 ชุด  ใหพรอมเปดใชใน
การประชุมกลุมแตละครั้ง

- เปนผูอานเอกสารทุกชิ้นตามที่กลุมตองการ
- เปนผูจายคาตอบแทน  และคาใชจายอ่ืนๆสําหรับ

วิทยากร
- เขียนจดหมายขอบคุณวิทยากร
- จัดพิมพหัวกระดาษ  หรือซองจดหมายของกลุม
- จัดสงรายงานใหผูเก่ียวของทุกคนทราบทุกเดือน
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เหรัญญิก

เหรัญญิก ทําหนาที่ดูแลรักษาเงินทองและทรัพยสินของกลุม
และทรัพยสินและตองจัดทํารายงายงานการเงินใหเปนปจจุบัน
อยูตลอดเวลา

หนาที่ความรับผิดชอบ
1. บันทึก รายรับ- รายจาย ใหถูกตองและจัดทํา

รายงานการเงินใหเปนปจจุบัน
2. ใหเก็บรักษาเงินสดใหเปนไปตามที่กลุมกําหนด

(เชน ฝากธนาคาร เปนตน)
3. ติดตามจัดเก็บคาสมาชิก
4. จายคาใชจายตางๆใหเปนไปตามที่กลุมกําหนด
5. ในการลงนามในเอกสารการฝาก- ถอนเงินของ

ธนาคาร(ควรมีผูลงนาม 2 ใน 3 คนหรือ4 คน)
6. ประสานงานกับรองประธานฝายสมาชิก และ

เลขานุการเก่ียวกับรายชื่อสมาชิกใหเปนปจจุบัน
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7. จัดสงคาสมาชิกประจําปใหแกเขต (เพื่อจัดสงให
เซอรราสากลตอไป)ภายในดําหนดเวลาที่เขต
กําหนด

8. ทําหนาที่รณรงคหารายไดแกกลุมในรูปแบบตางๆ
รวมมือกับประธานในการหาผูมีน้ําใจศรัทธา
ในสังฆมณฑลใหการสนับสนุนการทํางานของ
กลุม

9. ในกรณีที่ไมสามารถเขาประชุมกลุมได ให
มอบหมายสมาชิกผูอ่ืนทําหนาที่รายงานการเงิน
แทนทุกครั้ง(อาจต้ังผูชวยเหรัญญิกได)

จําแนกหนาที่ความรับผิดชอบดานตางๆ
- เปนประธานคณะกรรมการฝายการเงิน
- กําหนดคาบํารุงประจําปของสมาชิก
- เรียกเก็บคาบํารุงสมาชิก สงใหเขต / สภา พรอม

รายชื่อผูชําระและคางชําระ
- ดูแลบัญชีตางๆ
- จัดทําและสรุปรายงานการเงินทุกป โดยรับขอมูล

จากอดีตเหรัญญิก  และสงตอใหผูรับหนาที่คน
ใหม
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- ดูแลรับผิดชอบเงินทั้งหมดของกลุม
- ฝากเงินทั้งหมดของกลุม ที่ธนาคารในพื้นที่

ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกลุมกําหนด
- จัดเตรียมการรายงานการเงินของ กลุมเปนระยะ

ตามที่ประธานกลุมจะกําหนดในเรื่องตอไปนี้
o สภาพการเงินของกลุม  เพื่อรายงานแตละครั้ง

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม
o สถานะของคาบํารุงที่ยังเก็บจากสมาชิกไมได

- จายเงินสําหรับคาใชจายในการทํากิจกรรม และ
ภาระผูกพันอ่ืนๆของกลุม

- จัดใหมีการลงนามของผูมีอํานาจใหม  ในบัญชี
ธนาคารทุกบัญชี  ตามมติของคณะ
กรรมการบริหารกลุม

- รวมมือกับเลขานุการกลุม  และรองประธานฝาย
สมาชิก  จัดทําบัญชีรายชื่อของสมาชิกที่เปน
ปจจุบัน

- ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ซึ่งเปนหนาที่ปกติของเหรัญญิก
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จิตตาธิการ ( ศึกษาเพ่ิมเติม จากขอบังคับเซอรราสากล
หนา 29 ขอ 8 )
หนาที่ความรับผิดชอบ

- ศึกษาใหเขาใจถึงหนาที่ของเจาหนาที่กลุมทุกคน
- เขารวมประชุมดังตอไปนี้:
o การประชุมกลุมปกติทุกครั้ง
o การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุม
o การประชุมเขต
o การประชุมใหญของเซอรราสากล

- ทําหนาที่เปนคนกลางระหวางประธานกลุม
สมาชิกกลุม และพระสังฆราช

- ดูแลการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณของสมาชิก
กลุม

- ทํางานอยางสม่ําเสมอรวมกับคณะกรรมการตางๆ
ของกลุมในฝายที่เก่ียวของดังตอไปนี้ :
ฝายกิจกรรม
- จัดใหมีคณะทํางานที่ประกอบดวยพระสงฆ

นักบวช และสมาชิกเซอรราจํานวนหนึ่ง  เพื่อ
วางแผนกิจกรรมประจําปของกลุม
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- ชวยวางแผนสําหรับกิจกรรมที่ตองอาศัย
ความคิดกวางไกล

- ชวยแนะนําหัวขอและวิทยากรที่จะมาพูด
- ชวยแนะนําหนังสือและเอกสารที่ควรศึกษา

ฝายกระแสเรียก
- ชวยติดตอพระสังฆราช  ผูอํานวยการ

หนวยงานอภิบาลกระแสเรียกของสังฆมณฑล
และพระสงฆอ่ืนๆ

- ชวยคณะกรรมการในการคนหาวิธีการ
จําเพาะ และเปนรูปธรรม  ที่จะสราง
บรรยากาศในที่ซึ่งกระแสเรียกจะเจริญงอก
งามได

ฝายสมาชิก
- ชวยกลั่นกรองผูที่จะเขามาเปนสมาชิกเซอรรา
- ชวยแบงปนความรูของทาน  เก่ียวกับ

โครงสรางของพระศาสนจักร  และของสังฆ
มณฑล

- แนะนําเขตวัดใหมๆ  ที่จะหาสมาชิกใหมได
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- ชวยแนะนําประธานฝายสมาชิก  ตอพระสงฆ
เจาวัดที่ยังไมมีกลุมเซอรรา

- เขารวมการประชุมสัมมนาจิตตาธิการกลุม  ณ ที่ประชุม
ใหญของเซอรราสากล  ที่ประชุมสภาฯ และ ที่ประชุมเขต
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โครงสรางของคณะกรรมการกลุม

กลุมเซอรราแตละกลุม  จะมีคณะกรรมการตางๆ  เพื่อวางแผน
และปฏิบัติงานของกลุม  โครงสรางพื้นฐานของกลุมจะ
ประกอบดวย คณะกรรมการประจํา 6 คณะคือ

1.คณะกรรมการฝายดําเนินงาน
2.คณะกรรมการฝายการเงิน
3.คณะกรรมการฝายกิจกรรม
4. คณะกรรมการฝายกระแสเรียก
5.คณะกรรมการฝายสมาชิก
6.คณะกรรมการฝายสื่อสาร

นอกจากนั้น  ประธาน และคณะกรรมาธิการบริหาร  อาจ
แตงต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจได  ตามความจําเปน

รองประธานทั้งสี่ฝายจะรับหนาที่เปนประธานของแต
ละคณะกรรมการประจํา  ที่สอดคลอง กับตําแหนงหนาที่ของ
ตน
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คณะกรรมการฝายดําเนินงาน และฝายการเงิน

จะประกอบดวยเจาหนาที่ทั้งหมดของกลุม  โดยประธานกลุม
จะทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการฝายดําเนินงาน  และ
เหรัญญิกเปนประธานคณะกรรมการฝายการเงิน

คณะกรรมการแตละคณะสามารถแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการ  ซึ่งจะไดรับมอบหมายงานเฉพาะภายใน
ขอบขายของคณะกรรมการฝายนั้นๆ ไปปฏิบัติ ประธานกลุม
โดยคําแนะนําของประธานคณะกรรมการฝายตางๆ  และ
เจาหนาที่อ่ืนๆของกลุม  จะเปนผูแตงต้ังสมาชิกกลุม  ใหเปน
กรรมการในคณะกรรมการตางๆ

ตอไปนี้ เปนการอธิบายหนาที่ของคณะกรรมการฝาย
ตางๆ   รวมทั้งโครงสราง และองคประกอบ
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คณะกรรมการฝายกิจกรรม

หนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบพื้นฐาน  ของคณะกรรมการ

ฝายกิจกรรม คือ การพัฒนาแหลงความรูหลักธรรมคริสตชน
ของกลุม  คณะกรรมการฝายกิจกรรมจะใหความคิด  วางแผน
ชี้นํา และบริหารการอบรมแบบคาทอลิกอยางตอเนื่องเปนเวลา
1 ป

เนื้อหาของแตละกิจกรรม  โดยปกติแลวจะรวมกัน
พัฒนาขึ้น  โดยคณะกรรมการฯ  ซึ่งมีรองประธานฝายกิจกรรม
เปนประธาน  โดยขอความเห็นจากสมาชิกอ่ืนในกลุม  และ
หมั่นอานหนังสือขาวสารคาทอลิก  คณะกรรมการฯจะกําหนด
หัวขอใหสอดคลองกับความสนใจในขณะนั้น  หัวขอที่สมาชิก
จะสนใจ  และกระตือรือรนเขารับฟง คือ  หัวขอที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการประชุมวางแผน โดยที่ประชุมลงความเห็นวามี
ความสําคัญเรงดวนเปนลําดับแรก
โครงสรางของคณะกรรมการฝายกิจกรรม

ขนาดของคณะกรรมการฝายกิจกรรม   ควรกําหนด
จากปริมาณของงานที่จะกระทํา  คณะกรรมการควรจะเล็ก
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พอที่จะทํางานคลองตัว  แตตองใหญและหลากหลายพอที่จะ
ทําใหกิจกรรมนั้นเกิดผล

ขอแนะนําวา  กรรมการจะไดรับการแตงต้ังหมุนเวียน
กันไป  หากเห็นวาจะมีประโยชนหรือเหมาะสมกวา  ก็ใหมีการ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นได

องคประกอบคณะกรรมการฝายกิจกรรม
หากใหเหมาะสม  คณะกรรมการฝายกิจกรรมควร

ประกอบดวยกรรมการ ซึ่ง :
 เก่ียวของอยูแลวกับงานของสังฆมณฑล และ/หรืองาน

ของวัด  และรูจักผูมีความรูความสามารถที่จะเชิญมา
เปนวิทยากรไดหลากหลาย

 เปนสมาชิกเซอรราใหม เพื่อใหความคิดใหมๆ แก
คณะกรรมการ

จิตตาธิการกลุม  ควรเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการฝายกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการฝายกิจกรรม
คณะกรรมการควร :
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 มีระเบียบวาระของหัวขอที่จะทําการศึกษา
 มีการประชุมเปนประจํา เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบของ

ตนใหสมบูรณขึ้น
 มอบหมายงานที่ตองการการปฏิบัติ  ใหสมาชิกซึ่งจะ

เปนคนเดียว  หรือเปนกลุมเล็กๆ  นําไปปฏิบัติหลังการ
ประชุมของคณะกรรมการ

 กําหนดระบบติดตามผล  เพื่อใหแนใจวา  งานที่ไดรับ
มอบหมายกําลังคืบหนาไปสูผลสําเร็จอยางนาพอใจ

 ตระหนักถึงกิจกรรมตางๆ ของเขต  ความตองการของ
เซอรราสากล และกิจกรรมภายนอกที่ตองอุปถัมภ

 ใหตระหนักถึงผลกระทบทางการเงินในทุกกิจกรรม
และปรึกษาถึงความตองการงบประมาณที่ตองใชกับ
ประธาน  เหรัญญิก  และคณะกรรมการบริหาร  เพื่อ
กําหนดวงเงินและอนุมัติ

 สงจดหมายเชิญประชุม  ไปยังคณะกรรมการลวงหนา
พรอมกับแจงวาระการประชุม

 จัดเก็บและเวียนเอกสารบันทึกประชุมตามความ
เหมาะสม
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คณะกรรมการควรจะทํางานอยางใกลชิดกับ
คณะกรรมการฝายกระแสเรียก  เพื่อวากิจกรรมฝายกระแส
เรียกและกิจกรรมภายในจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน  และ
สนองตอบตอวัตถุประสงค 3 ประการของคณะเซอรรา
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คณะกรรมการฝายกระแสเรียก

หนาที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการฝายกระแสเรียก
ความรับผิดชอบเบ้ืองตน  ของคณะกรรมการฝายกระแส

เรียก  คือ  การสรางกิจกรรมกระแสเรียกที่มีประสิทธิภาพ  ดวย
การรวมมือปฏิบัติงาน กับ พระสังฆราช  ผูอํานวยการงาน
อภิบาลกระแสเรียกของสังฆมณฑล  พระสงฆ  นักบวช
สมาชิกเซอรรา  และฆราวาสอ่ืนๆที่เก่ียวของกับงานอภิบาล
กระแสเรียก
โครงสรางคณะกรรมการฝายกระแสเรียก

ขนาดของคณะกรรมการฝายกระแสเรียก  จะขึ้นอยูกับ
ธรรมชาติของงานที่จะกระทํา  จะตองเล็กพอสมควรที่จะทําให
งานคลองตัว  แตก็จะตองใหญและหลากหลายเพียงพอที่จะทํา
ใหงานการอภิบาลกระแสเรียกนี้เกิดผลสําเร็จ

ในกลุมเซอรราที่มีสมาชิกมาก  คณะกรรมการชุดนี้
ควรจะประกอบดวย 3 ถึง 9 คน  แตงต้ังใหมีรูปแบบในลักษณะ
หมุนเวียนกัน  หากพิจารณาแลว เห็นวาจะมีผลดีกวา  หรือ
เหมาะสมกวา  อาจจะมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม
อีกชุดหนึ่งก็ได
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องคประกอบคณะกรรมการฝายกระแสเรียก
กรรมการในคณะกรรมการกระแสเรียกควรที่จะ :

- สนใจเปนพิเศษในกระแสเรียกของพระศาสนจักร
- มีเวลาและพลังงานที่จะทํางานดานกระแสเรียก
- มีประสบการณและความคิดหลากหลาย
- มีอายุแตกตางกัน
- มีประสบการณโดยเคยเปนเจาหนาที่กลุมมาแลว

ถาเปนไปได
การประชุมคณะกรรมการฝายกระแสเรียก
คณะกรรมการควร :

- ประชุมทุกเดือนหรือบอยกวานั้น เพื่อตอบสนอง
ความรับผิดชอบของตนไดสมบูรณขึ้น

- แจงกําหนดการประชุมไปยังกรรมการลวงหนา
พรอมทั้งแจงวาระการประชุมดวย

- จัดเก็บและเวียนบันทึกรายงานที่จําเปนใหไดรับ
ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการควรทํางานใกลชิดกับคณะกรรมการ
ฝายกิจกรรม  เพื่อชวยสมาชิกใหเขาใจลึกซึ้ง  และเห็นคุณคา
ตองานอภิบาลกระแสเรียกของพระศาสนจักร
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คณะกรรมการฝายสมาชิก
เปาหมาย

 เพื่อเชื้อเชิญคนที่เหมาะสมมาเปนสมาชิกใหม
 เพื่ออบรมและแนะนําสมาชิกใหมไปสูการปฏิญาณตน
 เพื่อรักษาสมาชิกปจจุบันใหคงสถานะภาพตอไป
 เพื่อกอต้ัง/ขยายกลุมเซอรราใหม รวมกับประธานเขต

หนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝายสมาชิก

คือ การสรางกิจกรรมเสริมสรางสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ  และ
ใหไดมาซึ่งสมาชิกที่เขมแข็ง  เนื่องจากคณะเซอรราตองการ
และเรียกรองใหสมาชิกเขาประชุมอยางสม่ําเสมอ ( สมาชิก
ไดรับการคาดหวังวาจะตองเขาประชุมไมนอยกวา 60% )
หนาที่เฉพาะของคณะกรรมการบางประการ คือ :

 เพื่อกระตุนใหสมาชิกทุกคนเขาประชุมทุกครั้ง  รวมทั้ง
เขารวมในกิจกรรมพิเศษตางๆ ดวย
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 รวมกับเลขานุการกลุม  ปรับปรุงรายชื่อและที่ติดตอ
ของสมาชิกใหเปนปจจุบัน  และเก็บรักษาขอมูลบันทึก
การประชุมของสมาชิกทุกครั้งไวเปนหลักฐานอางอิง

 โทรศัพทถึงสมาชิกที่ขาดการประชุมติดตอกันเกิน 2
ครั้ง และใหทราบวาทุกคนตองการเขาในการประชุม

 ใหสงสถิติการเขาประชุมของสมาชิกทุก 3 เดือน ( 30
ก.ย. 31 ธ.ค.และ 30 มิ.ย. ) ใหกับคณะกรรมการ
บริหารกลุมและประธานเขต

โครงสรางของคณะกรรมการฝายสมาชิก
ขนาดของคณะกรรมการฝายสมาชิก ควรประกอบดวย

คณะอนุกรรมการตางๆ ซึ่งแตละคณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงาน
จะมีสมาชิก 2 หรือ 3 คน  แตงต้ังหมุนเวียนหนาที่ทุก 1-2-3 ป

องคประกอบของคณะกรรมการฝายสมาชิก
กรรมการในคณะกรรมการฝายสมาชิกควรจะ:

 มีเวลาและพลังที่จะทํางานกับผูที่เราหวังใหเปน
สมาชิกใหม โดยอาศัยคําแนะนําจาก พระสงฆ  และ
พระสังฆราช
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 เขาใจอยางถองแทวาคณะเซอรราคืออะไร  ยินดีและมี
ความสามารถที่จะอธิบาย  เรื่องคณะเซอรราใหผูอ่ืน
ฟงได

 มีอายุแตกตางกัน
 มีความสนใจที่จะสงเสริมคณะเซอรราในระหวางคน

หลากหลายเชื้อชาติและอายุแตกตางกัน

คณะอนุกรรมการฝายสมาชิก
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการฝายสมาชิกที่ไดมาตรฐาน
มีคุณลักษณะดังนี้ :

 แสวงหา : อนุกรรมการฝายแสวงหาสมาชิกใหม  และ
เสนอแนะชื่อตอคณะกรรมการบริหารโดยสม่ําเสมอ

 อบรมปฐมนิเทศ: ใหสมาชิกใหมไดรับทราบถึง
ประวัติ  วัตถุประสงค  และความคาดหวังของคณะ
เซอรรา  และใหสมาชิกเกาทุกคน  ไดมีโอกาสทบทวน
เรื่องเหลานี้เปนครั้งคราว คณะอนุกรรมการอบรม
ปฐมนิเทศ ควรเขาใจบทบาทของพระศาสนจักรในโลก
ปจจุบัน  และบทบาทพิเศษที่คณะเซอรราจะตอง
ปฏิบัติ ขอแนะนําวา คณะอนุกรรมการชุดนี้ควรมี
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ความรูเรื่องเซอรราอยางดี  โดยมีอนุกรรมการอยาง
นอย 3 คน  และจิตตาธิการกลุมใหคําปรึกษา

 พิธีปฏิญาณ : ( จัดโดยคณะอนุกรรมการเฉพากิจ )
จัดพิธีปฏิญาณเปนทางการ  ซึ่งโดยปกติจะจัดใน
ระหวางบูชามิสซา  และชวยดูแลสมาชิกผูนั้นตอไปให
เปนสมาชิกที่เขมแข็ง  และรูสึกอบอุนในกลุม –

 การตอนรับ : เสริมสรางใหมี บรรยากาศแหง
มิตรภาพและไมตรีจิตรภายในกลุม

 คณะอนุกรรมการฝายตอนรับ ควรที่จะ :
o ใหการตอนรับทั้งสมาชิกเกาและใหม และให

คําแนะนําที่จําเปน
o แนะนําสมาชิกใหมใหกับสมาชิกเกา  และชวย

ใหสมาชิกรูจักสนิทสนมกัน
o แจก เก็บคืน และรักษาปายชื่อสมาชิก  ที่ใช

ในการประชุมทุกครั้ง  รวมทั้งกิจกรรมสังคม
อ่ืนๆ

o ตอนรับแขกผูที่มารวมประชุม  ใหคําแนะนํา
ตางๆ  จัดหาที่นั่งใหสะดวกสบาย  รวมทั้ง
จัดหาปายชื่อใหดวย
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o ชวยดูแลเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ประชุม
เชน โตะ เกาอ้ี  แทนปราศรัย  ระฆัง  รูปปน
คุณพอเซอรรา  และดูแลเก็บเครื่องใชอุปกรณ
ตางๆ

o จัดหา  แจกจาย  และรวบรวม  บัตรเชิญที่สงใหแขและ
คณะเซอรราที่ใหตอบรับกลับมา

 การเขาประชุม : กระตุนใหสมาชิกใหมไดมารวม
ประชุมทุกครั้ง  และรวมกับเลขานุการกลุมเก็บรักษา

สถิติการประชุม --คณะอนุกรรมการฝายเขาประชุม
 สุขภาพ : แจงใหสมาชิกกลุมทราบอยางรวดเร็ว  ถึง

การเจ็บปวย  หรือมรณกรรมของสมาชิกเซอรรา  หรือ
บุคคลในครอบครัว-คณะอนุกรรมการฝายครอบครัว

 ขยายงาน : ชวยเหลือประธานเขตในการกอต้ังกลุม
เซอรราใหม - คณะอนุกรรมการฝายขยายงาน

 การเสนอชื่อ : เสนอชื่อสมาชิกกลุม  เพื่อเลือกต้ังเปน
เจาหนาที่กลุม คณะอนุกรรมการฝายเสนอชื่อ ควร
เสนอรายชื่อสมาชิกเกาและใหมผสมกันไปหากเปนไป
ได  เพื่อใหสมาชิกใหมรูสึกวาตนสามารถมีบทบาทใน
การบริหารกลุมดวย  มิใชเลือกจากสมาชิกเกาเทานั้น
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การประชุมของคณะกรรมการฝายสมาชิก
กรรมการควรที่จะ :

 ประชุมทุกเดือนหรือบอยกวา  เพื่อทํางานตามหนาที่
ความรับผิดชอบไดสมบูรณขึ้น

 สงจดหมายเชิญประชุม  พรอมทั้งวาระการประชุม  ไป
ยังกรรมการลวงหนา

 เก็บและเวียนบันทึกรายงานตางๆ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการควรทํางานใกลชิดกับคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ
เพื่อชวยคนหาความรับผิดชอบที่เหมาะสมที่สุดของกลุม
สําหรับสมาชิกแตละคน
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คณะกรรมการฝายสื่อสาร

หนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบพื้นฐานของคณะกรรมการฝาย

สื่อสาร  คือ  การกําหนดงานของฝายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และกอใหเกิดความสะดวกในการสื่อสารสัมพันธกับกลุม / เขต
และองคกรโดยรวม
โครงสรางของคณะกรรมการฝายสื่อสาร

ขนาดของคณะกรรมการฝายสื่อสาร  ควรกําหนดตาม
ประเภทของงานที่จะทํา  มีความรับผิดชอบตามประเภทของ
งานอยางชัดเจน เชน  การจัดพิมพจดหมายขาว  ซึ่งตองการ
คณะอนุกรรมการชุดพิเศษที่มีกรรมการเฉพาะกิจของตน

โดยทั่วไป  คณะกรรมการฝายสื่อสารควรประกอบดวย
กรรมการที่มีจํานวนเพียงพอ  ที่จะทําใหงานบรรลุสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่แถลงไว  มีขอแนะนําวากรรมการทุกคน  ควร
ไดรับการแตงต้ังหมุนเวียนตําแหนงกันไป  หากเห็นวามี
ประโยชนหรือเหมาะสมกวาก็อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
เพิ่มเติมตามความจําเปนได
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องคประกอบคณะกรรมการฝายสื่อสาร
กรรมการในคณะกรรมการฝายสื่อสารมีหนาที่ :

1. รวบรวมความคิดขอมูล  ที่สามารถนํามาใชในงาน
ประชาสัมพันธตางๆ

2. ประชุมเดือนละครั้งหรือบอยกวานั้น  เพื่อทําใหหนาที่
ความรับผิดชอบของตนสมบูรณขึ้น

3. สงจดหมายเชิญประชุมไปยังกรรมการทุกทาน
ลวงหนา  พรอมกับแจงวาระประชุม

4. เก็บและเวียนบันทึกตางๆ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการควรทํางาน ใกลชิดกับคณะกรรมการอ่ืน

เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน  และสนองตอบวัตถุประสงค 3
ประการของคณะเซอรรา
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คณะกรรมการเฉพาะกิจ

บางครั้งประธานอาจตองแตงต้ังคณะกรรมการชุดชั่วคราว
เพื่อทํางานเฉพาะกิจบางอยาง  คณะกรรมการเฉพาะกิจที่เปน
ตัวอยาง คือ :

 คณะกรรมการเก่ียวกับการประชุมมีหนาที่รับผิดชอบ
คือ :

- รณรงคเรื่องการประชุมเขต  การประชุมผูนํา และ
การประชุมใหญของเซอรราสากล

- จัดหาเอกสารเพื่อลงทะเบียน  และจองที่พัก
- ประสานงานดานการเดินทาง ( รถรับสง  สายการ

บิน / รถไฟ )
 คณะกรรมการระเบียบขอบังคับ และธรรมนูญ  ซึ่งมี

หนาที่รับผิดชอบ คือ :
- ทบทวนขอเสนอที่ใหมีการตัดออก  เพิ่มเติม  หรือ

แกไขในระเบียบขอบังคับของกลุม  หรือธรรมนูญ
และขอบังคับของเซอรราสากล

- รายงานผลประเมินขอคิดเห็นของกลุม ตอ
คณะกรรมการบริหารของกลุม
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คูมือและวัสดุอุปกรณตางๆ
 หนังสือคูมือของ

- ประธาน
- ฝายกระแสเรียก
- กิจกรรมสงเสริมกระแสเรียก
- กิจกรรมรักษากระแสเรียก
- ฝายสมาชิก
- การจัดระบบบริหารกลุมเซอรราใหม
- ฝายกิจกรรม
- ฝายสื่อสาร
- เลขานุการ
- เหรัญญิก
- จิตตาธิการ

ธรรมนูญและขอบังคับของเซอรราสากล
ธรรมนูญและขอบังคับของสภาเซอรรา (สหรัฐและ
แคนาดา)
ระเบียบขอบังคับของกลุมเซอรรา ฉบับแนะนํา
แผนพับ

- นี่คือองคการเซอรราสากล



91

- เรื่องทุกเรื่องจะมีสองดาน
- การดภาวนาคุณพอเซอรรา
- การดภาวนา 2 ดาน

แฟมสงเสริมคณะเซอรรา
นิตยสาร เดอะ เซอรรัน และ เบลริงเกอร
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การประเมินผลกลุมเซอรราและสมาชิกเซอรรา

ที่ปรึกษาฝายวิญญาณกลาววา  ถาใครจะกาวหนาใน
ชีวิตสวนตัว  บุคคลนั้นตองสํารวจตนเองเปนครั้งคราว ถึงสิ่งที่
ไดปฏิบัติมา มี ความดี / เลว อยางไร  หลักการเดียวกันนี้  ใชได
กับกลุมเซอรราและสมาชิกดวย  หากเรารักจะกาวหนา  ผูนํา
กลุมจะตองประเมินดูวา คณะกรรมการและกลุมกําลังดําเนิน
ไปดีมากนอยเพียงใด  สมาชิกแตละคนไดปฏิบัติหนาที่ของตน
ดีอยางไร  จะตองตองานที่ประสบผลสําเร็จอยางไร  และ
จะตองแกไขสิ่งที่บกพรองอยางไร

การประเมินผลผูนํากลุมเซอรรา
สมาชิกเซอรราควรจะมีการประเมินคุณสมบัติเปนครั้ง

คราวในตัวผูนําของตนวา :“ข” (เขมแข็ง) “ป” (ปานกลาง )
หรือ “อ” (ออนแอ) ในประเด็นตอไปนี้ (เขียน อักษร  ข ป อ
หลังหมายเลข ขอที่ ตองการประเมินผล)
ผูนํากลุมเซอรราของขาพเจา :
1. ......มีความเขาใจอยางถองแทในคณะเซอรราในเรื่อง

ตอไปนี้ :
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- วัตถุประสงค
- ประวัติความเปนมา
- ระเบียบขอบังคับ
- นโยบาย
- โครงสรางการบริหาร
- กิจกรรมตางๆของคณะเซอรรา

2. ......อิงวัตถุประสงคและนโยบายขององคการ  เปนพื้นฐาน
ในการนํากลุม

3. ......โนมนําใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง  ในการ
ตัดสินใจตางๆ

4. .......ใชกฎเกณฑที่ถูกตองในการเลือกผูนําอ่ืนๆ
5. .......มอบหมายความรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ
6. .......สนับสนุนใหมีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ของเปาหมายและขั้นตอนที่จําเปนเพื่อบรรลุถึงเปาหมาย
7. .......ปรับเปลี่ยนการทํางานของตนใหสอดคลอง กับ

คุณลักษณะ  และความตองการเฉพาะของกลุมและของ
พื้นที่

8. ......จัดใหมีการอบรมผูนําอ่ืนๆ  ในองคกรระหวางที่อยูใน
ตําแหนง



94

9. ......ดูแลใหงบประมาณไดมีการวางแผนอนุมัติ  และ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

10. ......ประสานงานอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร

11. ......ติดตอสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร

12. ......ตรวจสอบความคืบหนาของกลุมเปนระยะตอ
วัตถุประสงคและนโยบายขององคกร  และจัดใหมีการ
ปรับแตงตามความเหมาะสม

13. ......แสดงใหเห็นเปนตัวอยาง  ถึงหลักการความมีมนุษย
สัมพันธที่ดี  ในการบริหาร  และนํากลุม
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุม

นโยบาย  วิธีการ  หลักการ  และขอแนะนําตางๆ  เพื่อ
การนํากลุมไปสูความสําเร็จ  ไดมีกลาวไวแลวตลอดคูมือเลมนี้
เจาหนาที่  และสมาชิกเซอรรา  จะตองประเมินกลุมของตนเปน
ครั้งคราว วากลุมอยูในระดับ “ข” (เขมแข็ง) “ป” (ปานกลาง)
หรือ “อ” (ออนแอ) ในหัวขอดังตอไปนี้  และปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งตอผลการวิเคราะหนี้
1. ......สมาชิกของกลุมทุกคน  มีความเขาใจดี  ใน

วัตถุประสงคของคณะเซอรรา
2. ......กลุมมีการวิเคราะหเปนครั้งคราว  ถึงวัตถุประสงคของ

คณะเซอรรา  ตอปญหาและความตองการในปจจุบัน  และ
ถายทอดการวิเคราะหนี้ไปยังสมาชิกทุกคนในกลุม

3. ......กลุมไดแสดงความสนใจตอองคกรตางๆ  ที่เก่ียวกับ
ชีวิตสงฆและนักบวช  ผานทางกิจกรรมหลากหลายของ
กลุม : เยาวชน  สามเณร  ซิสเตอร  บราเดอร  สังฆานุกร
พระสงฆผูชวยเจาวัด  พระสงฆเจาวัด  บิดามารดา และ
คนอ่ืนๆ
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4. ......ผูนํากลุมไดพัฒนาสมาชิกกลุม  อยูตลอดเวลาในดาน
จิตตารมย  และงานอภิบาลกระแสเรียกของสมาชิก

5. ......เจาหนาที่กลุมและสมาชิกของคณะกรรมการไดศึกษา
อยางสม่ําเสมอถึงหัวขอตางๆ  เก่ียวกับการนํากลุม  ตามที่
ระบุไวในหนังสือคูมือเซอรรานี้  และในหนังสือคูมืออ่ืนๆ
เพื่อชวยเหลือและแนะนําสมาชิกกลุม  ใหรับใชกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ

6. ......เจาหนาที่กลุมไดรับการเสนอชื่อ  และรับเลือกต้ังจาก
บรรดาผูที่เคยเปนกรรมการ  ของคณะกรรมการบริหาร
และ/หรือกรรมการอยางนอยหนึ่งคณะกรรมการมากอน

7. ......เจาหนาที่และกรรมการในคณะกรรมการ  มีเวลานาน
พอที่ตองการใชในการถายทอดประสบการณจากคณะ
ผูบริหารชุดหนึ่ง  ไปยังอีกชุดหนึ่ง

8. ......คณะกรรมการจะมีกรรมการที่มีประสบการณ  และ
กรรมการที่เปนสมาชิกใหมในจํานวนที่สมดุลกัน

9. ......ผูนํากลุมจะไดรับการอบรมอยางสม่ําเสมอ  รวมถึง
การอบรมหลักการพื้นฐานของการเปนผูนํา

10. ......กลุมจะวางแผน  และวางกําหนดการลวงหนาสําหรับ
การประชุมกลุมปกติ  การประชุมพิเศษ  การประชุม
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คณะกรรมการบริหาร  วาระประชุมตางๆ  กิจกรรม กระแส
เรียก  การเงิน  และการประชุมใหญ

11. ......สมาชิกกลุมสวนใหญ  จะมีสวนรวมอยางแข็งขัน  ใน
การตัดสินใจของกลุม

12. ......มติของคณะกรรมการบริหารกลุม  จะถายทอดมาให
สมาชิกกลุมทราบโดยเร็ว

13. ......เนื้อหาของการพูดของวิทยากร ในการประชุมกลุม
ตามปกติ  จะเก่ียวของกับกิจกรรมของกลุม

14. ......สมาชิกสามารถไดรับโอกาสใหมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆของการประชุม  เพื่อคงความสนใจของตนในกลุม
ตอไป ใชความรูความสามารถของตนใหเปนประโยขน

15. ......กิจกรรมของกลุม  จะเปดโอกาสใหมีการอภิปราย
และวิเคราะหเก่ียวกับปญหาในปจจุบันของพระศาสนจักร
คาทอลิก

16. ......ผูนํากลุมจะสนับสนุนความคิดสรางสรรค ของสมาชิก
ทุกคน  และนํามาใชเปนประโยชนถาเปนไปได
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การประเมินตนเองในฐานะสมาชิกเซอรรา
สมาชิกเซอรราควรที่จะประเมินตนเอง เปนครั้งคราว

วามีฐานะ “ข” (เขมแข็ง) “ป” (ปานกลาง) หรือ “อ” (ออนแอ)
ในหัวขอตอไปนี้
1. ......ขาพเจามีความเขาใจตามสมควร  ในการบริหารงาน

และโครงสรางของเซอรราสากล
2. ......ขาพเจาเพิ่มพูนความเขาใจ  ในบทบาทของคณะเซอร

ราในพระศาสนจักรปจจุบัน  โดยการอานนิตยสาร “เดอะ
เซอรรัน” และเอกสารอ่ืนประเภทเดียวกันเปนประจํา

3. ......ขาพเจามีการพัฒนาความเขาใจที่ลึกซึ้งย่ิงขึ้นตอ
พระศาสนจักร  หลักการของพระศาสนจักร  และปญหา
ของพระศาสนจักรอยางตอเนื่อง

4. ......ขาพเจาไดเปนคาทอลิกที่ดีขึ้น  เนื่องจากผลแหง
โอกาสดี  ที่คณะเซอรรามอบให

5. ......ขาพเจากําลังพัฒนาการเขาใจ  และเห็นคุณคาที่ลึกซึ้ง
ย่ิงขึ้น  ตองานศาสนบริการของพระศาสนจักร

6. ......ขาพเจามีบทบาทของตนเอง  ในการอภิบาลกระแส
เรียกของพระศาสนจักร โดยเฉพาะอยางย่ิงดวยการ
ชวยเหลือพระสงฆ ในเขตวัดของขาพเจา
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7. ......ขาพเจาเขาประชุมกลุมเซอรราอยางสม่ําเสมอ
8. ......ขาพเจาเสียสละเวลาอยางเหมาะสม  ใหกับกิจกรรม

เซอรรา  นอกเหนือจากการเขาประชุมอยางสม่ําเสมอ
9. ......ขาพเจาไดชวยพัฒนาน้ําใจแหงมิตรภาพ และสมาน

สามัคคีระหวางสมาชิกเซอรรากลุมทุกคน
10. ......ขาพเจาแสดงความรับผิดชอบ  ดวยการหาสมาชิกใหม

ที่เขมแข็ง  อยางนอย 1 คนมาใหกลุม  ในระยะ 3 ปที่แลว
11. ......ขาพเจาไดกระทําภารกิจหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย

จากกลุมสําเร็จลุลวงไป
12. ......ขาพเจาไดเขารวมประชุมอ่ืนๆของคณะเซอรรา
13. ......ขาพเจาสามารถที่จะรับใชคณะเซอรรา ในฐานะผูนํา

+++++
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ภาคผนวก  ก. โครงสรางการบริหารองคกรเซอรราสากล

จิตตาธิการ ประธานเซอรราสากล

คณะกรรมการบริหาร
เซอรราสากล ผูอํานวยการใหญ

สากล ฝายบริหาร

สภาเซอรรา
หรือ ประธานฯ

ประธาน
ภาค (ถามี)

เจาหนาท่ี/พนักงาน
ของเซอรราสากล

เขตเซอรรา

กลุมเซอรรา

วาท่ีประธาน
เซอรราสากล
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ภาคผนวก  ข. โครงสรางเขตเซอรรา

ประธานเขต

รองประธานเขต
4 ฝาย

วาท่ีประธานเขต

ประธานกลุม
หรือผูแทน

ประธานกลุม
หรือผูแทน

ประธานกลุม
หรือผูแทน

ประธานกลุม
หรือผูแทน

เลขา
เขต
เหรัญญิก
เขต

จิตตาธิการ
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ภาคผนวก  ค. โครงสรางกลุมเซอรรา

ประธานกลุมจิตตาธิการ/ผูชวย

เลขา และ ผูชวย

รป.ฝาย
กิจกรรม

รป. ฝาย
กระแสเรียก

รป.ฝาย
สื่อสาร

รป.ฝาย
สมาชิก

เหรัญญิก

กิจกรรม
เฉพาะ
กิจ

ประชาสัมพันธ

ธรรมนูญขอ บังคับ

ขยายกลุมงานพิเศษ
อบรมจิตใจ

ประเพณี / วัฒนธรรม
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

งาน สงเสริม
กระแสเรียก

คณะอนุกรรมการพัฒนาและรักษาสมาชิก  สืบหา สอบประวัติ  เช้ือ
เชิญ  อบรม ปฐมนิเทศ เรียนรูจิตตารมณ ปฏิญาณตน  ฯลฯ
ปฏิญาณตน  เรียนรูจิตตารมณ

คณะท่ีปรึกษา
ประธานเขต

วาท่ีประธานกลุม
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ภาคผนวก  ง. โครงสรางของสภาเซอรรา

ประธานสภาเซอรรา
(ทําหนาท่ีผูบริหารภาค-ถามี)

ประธานเขต รองประธาน 4 ฝาย
ฯ

ประธานเขต

วาท่ีประธานเขต

เลขา เหรัญญิก

วาท่ีประธานเขต

คณะท่ีปรึกษา
ประธานเขต

จิตตาธิการ

วาท่ีประธานสภาฯ
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แฟมขอมูลคณะเซอรรา
แฟมขอมูลคณะเซอรรา  บรรจุขอมูลเพิ่มเติมของคณะเซอรรา
ประวัติความเปนมาของคณะ  โครงสรางปจจุบัน และการ
บริหารงาน  และกิจกรรมทางดานสงเสริมกระแสเรียก
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กระแสเรียกของพระศาสนจักร
“ฉะนั้น ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองคไดอยางไร

ถาพวกเขาไมเชื่อ ? จะเชื่อไดอยางไรถาไมเคยไดยิน จะไดยิน
ไดอยางไร  ถาไมมีใครประกาศสอน ?”

โรม 10:14
พระศาสนจักรตองการชายและหญิง  ซึ่งปรารถนาที่จะ

อุทิศตนปฏิบัติพันธกิจของพระเยซู  ผานทางกระแสเรียกรับใช
พระศาสนจักร  กระแสเรียกเปนพระสงฆและนักบวชในหลาย
ประเทศลดลงอยางนาเปนหวง ในขณะที่ความตองการผูแพร
ธรรมในพระศาสนจักรกลับทวีขึ้น

สมาชิกเซอรราเชื่อวา  มนุษยทุกคนถูกเรียกไปสูความ
ศักด์ิสิทธิ์  การตอบสนองเสียงเรียกนี้เปนไปไดหลายรูปแบบ :
มนุษยทุกคนมีความสําคัญ  และจําเปนเพื่อสรางอาณาจักร
ของพระเจา  คณะเซอรรามีจุดมุงหมายเบ้ืองตน  ที่จะสงเสริม
ผูอ่ืนใหพิจารณากระแสเรียกรับใชพระศาสนจักร  คณะเซอรรา
สนับสนุนผูที่ทํางานเปนศาสนบริกรของพระศาสนจักรอยูแลว
ใหมีความศักด์ิสิทธิ์และรักษากระแสเรียกนี้ตลอดไป

สมาชิกเซอรรารับเอาการภาวนา  และการทํางานเพื่อ
เพิ่มพูนกระแสเรียกรับใชพระศาสนจักร เปนสวนหนึ่งแหง
กระแสเรียกคริสตชน แหงการรับใชและแพรธรรมตอไป
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ปจจุบันของคณะเซอรราสากล

เปนองคกรฆราวาสที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการ โดย
สันตะสํานัก ใหฐานะเปนองคกรสากลท่ีทํางานสงเสริมกระแส
เรียกสงฆในพระศาสนจักรคาทอลิก
คณะเซอรรา คือ กลุมอาสาสมัครคริสตชนจํานวนกวา 20,000
คน ต้ังแตเริ่มกอต้ังในซีเอตเต้ิล ป 1935 มีกลุมเซอรราไดรับ
การแตงต้ังเปนทางการอยูในพื้นที่ตางทั่วโลก ถึงปจจุบันมีกลุม
เซอรราจํานวน 1,109 กลุม  ใน 46ประเทศ  ใน 6 เขต/ภูมิกาค
สํานักงานใหญองคการเซอรราสากล

สํานักงานใหญเซอรราสากล  มีคณะเจาหนาที่ทํางาน
เต็มเวลา  คอยดูแลใหการบริหารงานขององคการกาวหนาไป
ทุกวัน  สํานักงานใหญเซอรราสากล ต้ังอยูที่ :
Addresses:
Serra International
70 East Lake Street Suit 1210
Chicago, Illinois  60601 – 5938,   U.S.A
Tel. [312] 419  7411 Fax. [312] 419  8077
Website : www.serra.org
e-mail : serra@serra.org
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เจาหนาที่ของเซอรราสากลมีหนาที่ -
 จัดเตรียมเอกสารขอมูลและความรูที่ทันเหตุการณ
 แกไขปรับปรุงคูมือและเอกสารตางๆที่ตองการ
 จัดพิมพนิตยสาร “ The Serran “ และ “ Bellringer ”
 ใหขอมูลและความชวยเหลือตามที่ไดรับการรองขอ
 จัดเตรียมการประชุมตางๆ  รวมทั้งการประชุมใหญ

ประจําปของเซอรราสากล
 ทํางานรวมกับองคกรเก่ียวกับกระแสเรียกระดับชาติ

เพื่อสงเสริมวัตถุประสงคของเซอรราสากล
 รักษาคลังขอมูลสําหรับสมาชิก  และกลุมเซอรราตางๆ

และมูลนิธิเซอรรา
ในฐานะเปนศูนยวัสดุอุปกรณ  สํานักงานใหญเซอรราจะ

- จัดสงโสตทัศนอุปกรณ  และเอกสารสิ่งพิมพตางๆ
สําหรับการประชุมกลุม

- จําหนายวัสดุอุปกรณของคณะเซอรรา
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สถานภาพทางภาษี
กระทรวงการคลังแหงสหรัฐอเมริกาไดประกาศ  เมื่อ

วันที่ 7 กันยายน 1949 และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 1953 ให
เซอรราสากล กลุมเซอรราตางๆที่สังกัด  และมูลนิธิของเซอรรา
สากลเปนองคกรที่ไดรับยกเวนภาษี  เงินบริจาคใหแกมูลนิธิ
เซอรราสากลหรือหนวยงานตางๆ ที่ขึ้นตอองคการนี้  จะไดรับ
การหักเปนคาใชจาย (เฉพาะในสหรัฐ) ตามขอกําหนดของ
กฎหมาย  กอนนํามาคํานวณภาษีรายได

ผูแทน  ผูแทนสํารอง  และตัวแทน
ตามธรรมนูญและระเบียบขอบังคับ ของเซอรราสากล

กลุมเซอรราที่ปฏิบัติงาน  และไดรับใบอนุญาตแลว  มีสิทธิออก
เสียง 1 กลุมตอ 1 เสียงในเรื่องทุกเรื่อง  ที่ตองการมติในการ
ชุมนุมของผูแทน  ณ ที่ประชุมใหญประจําป  เรื่องที่ตองการมติ
จากผูแทน  รวมถึงการอนุมัติงบประมาณขององคกรสําหรับป
ถัดไป  การลงมติแกไขในธรรมนูญและขอบังคับ  และการ
เลือกต้ังเจาหนาที่ชุดใหมขององคกร

ผูแทน คือสมาชิกที่ไดรับเลือกเปนทางการ  จากกลุม
ใหมีอํานาจออกเสียงลงคะแนนในเรื่องตางๆ ในที่ประชุมใหญ
ผูแทนสํารอง ก็คือ สมาชิกที่ไดรับเลือกจากกลุมใหมีสิทธิออก
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เสียง  ลงคะแนนในนามของกลุม  หากผูแทนไมสามารถกระทํา
หนาที่ได  หากไมมีสมาชิกคนใดเปนตัวแทนกลุม  ในการ
ประชุมใหญ ตัวแทนคนหนึ่งก็จะไดรับมอบหมายจากกลุม  ให
ทําหนาที่นี้แทน  ตัวแทนนั้นจะตองเปนสมาชิกเซอรราที่สังกัด
ในเขตเดียวกัน

การแกไข
ในการแกไขธรรมนูญ  และขอบังคับของเซอรราสากล

กลุมเซอรราที่ไดกอต้ังถูกตอง  ไดรับใบอนุญาตแลว  และ
ปฏิบัติงานปกติ  หรือเขตเซอรราที่ไดกอต้ังถูกตอง  หรือ
คณะกรรมการบริหารของเซอรราสากล  มีสิทธิเสนอญัตติไปยัง
สํานักงานองคการ  ขอแกไขเปลี่ยนแปลงในธรรมนูญ  และ
ขอบังคับของเซอรราสากล ลวงหนาอยางนอยเกาสิบวันกอน
วันเปดประชุมใหญประจําปของเซอรราสากล

ในการแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับของกลุม
เซอรราทองถ่ิน  ใหดูมาตราที่ระบุไวในขอบังคับกลุมเซอรรา
ทองถ่ินวาดวยการแกไขเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหาร
ของเซอรราสากลมีอํานาจอนุมัติหรือไมอนุมัติการขอแกไข
ขอบังคับกลุมนี้กอนที่จะนํามาใชในกลุมก็ได
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สถานภาพของการไดรับใบอนุญาตแตตั้งกลุม
เซอรราสากล  กําหนดวากลุมเซอรราใหมที่จะไดรับ

ใบอนุญาตต้ังกลุมจะตองมีสมาชิกไมนอยกวา 25 คน  แตหาก
เห็นสมควร คณะกรรมการบริหารอาจอนุมัติใหกลุมไดรับ
ใบอนุญาตมีสมาชิกที่มีนอยกวา 25 คนก็ได  กลุมเซอรราแตละ
กลุม  จะตองรักษาระดับใหมีสมาชิกสามัญ ไมนอยกวา 25 คน
จึงจะทําใหใบอนุญาตมีผลบังคับใช ( ดูมาตรา 7 กลุมเซอรรา
หัวขอ 12 เก่ียวกับขอมูลของจํานวนสมาชิกสามัญขั้นตํ่า)

มาตรการทางวินัย
กลุมเซอรราใดที่ไมสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของ

ธรรมนูญและขอบังคับของเซอรราสากล  หรือตามมาตรฐานที่
กําหนดไวสําหรับกลุมเซอรรา  อาจจะไดรับการสั่งพัก  หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตและสมาชิกภาพของกลุม หรือไดรับการวินิจฉัย
เปนอยางอ่ืน  ดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ
บริหารทั้งหมด
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ความสัมพันธระหวางกลุมเซอรรากับพระสังฆราช

ต้ังแตกอต้ังคณะเปนตนมา  คณะเซอรราไดทํางาน
อยางใกลชิดกับพระสังฆราชในการเสริมสรางกระแสเรียก  ใน
ความเปนจริง แตละกลุมเซอรราจะกอต้ังขึ้นไดตอเมื่อไดรับการ
สนับสนุนจากพระสังฆราชของตนเทานั้น  สมาชิกเซอรราจะ
ไดรับกําลังใจ จากพระสังฆราชของตนอยางสม่ําเสมอ ที่จะท
แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่“เปนความดีงามของพระศาสนจักร”
ตามจิตตารมณของสังคายนา วาติกัน ที่ 2

ในขณะที่กลุมเซอรรา มิไดทํางานหาเงินทุนเปน
เปาหมายใหญ  แตก็เห็นวา  อาจมีงบประมาณเหลือในแตละป
ซึ่งจะเปนประโยชนตองานอภิบาลกระแสเรียกของสังฆมณฑล
ดังนั้น  แตละกลุมอาจจะถวายเงินบริจาคปละครั้ง  หรือจะ
บอยครั้งกวาก็ได  แกพระสังฆราชทองถ่ิน  ในวงเงินซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกลุมเปนผูกําหนด
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งานรักษากระแสเรียก
งานของกลุมเซอรราที่เราใจ  และนาพึงพอใจมากที่สุด

งานหนึ่งคือ งานที่เก่ียวกับการรักษากระแสเรียก ตัวอยาง
ตอไปนี้  เปนกิจกรรมที่อยูในเอกสารกิจกรรมรักษากระแสเรียก
ซึ่งเซอรราสากลมีอยู  กิจกรรมเหลานี้ คือ :
กิจกรรมสรางมิตรสัมพันธ เชน

 การแนะนําตัว “สวัสดีครับ/คะ  ผม/ดิฉัน ชื่อ..........”
 อุปถัมภพระสงฆ / บราเดอร / ซิสเตอร / บานเณร
 มิตรภาพทางจดหมาย บัตรอวยพร  แขงกีฬา  และ

รายการวัฒนธรรม  การเลี้ยงตอนรับและแสดงความ
ยินดี  การชวยเหลือดานวิชาการ / การเงิน

กิจกรรมภาวนา
 วันภาวนาเพื่อกระแสเรียก
 กิจกรรมสงเสริมศาสนบริกรของสังฆมณฑล
 กิจกรรมหลังเกษียณอายุ
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ขอกําหนดท่ัวไปของการเปนสมาชิก
ตามระเบียบขอบังคับ  สมาชิกเซอรราจะตอง :

- เปนคาทอลิกชายหรือหญิงที่ปฏิบัติศาสนกิจปกติ
หรือ สังฆานุกรถาวร

- เต็มใจและสามารถเขารวมประชุม  รักษาสมาชิก
ภาพ  และจายคาสมาชิกตามที่ระบุไวในขอบังคับ
ของกลุมและเซอรราสากล

- อาศัยอยู และปฏิบัติงาน  ภายในเขตปฏิบัติงาน
ของกลุมเซอรราของตน

- มีความสามารถและปรารถนา  ที่จะเติบโตในคณะ
เซอรรา  ทั้งดานความรูและชีวิตจิตวิญญาณ

- มีแรงจูงใจที่สําคัญ  หรือมีสวนรวมอยางแข็งขันใน
งานเซอรรา  เพื่อสัมฤทธิ์ผลถึงเปาหมายของคณะ

- มีความปรารถนา ที่จะรับใชพระศาสนจักร  และ
สังคมในโลกปจจุบัน
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สมาชิกสมทบ
สมาชิกเซอรราทุกคนเปนสมาชิกสามัญ อยางไรก็ตาม

หากสมาชิกไดปฏิบัติงานในกิจกรรมของกลุมเปนเวลา 3 ปแลว
เห็นวาไมสามารถปฏิบัติงานตอไปได  เพราะเหตุสูงอายุหรือ
สุขภาพ  การเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนที่อยู  เขาก็สามารถไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการเปนสมาชิกสามัญโดย
คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการบริหาร  สมาชิกผูนั้น
จะถูกเรียกวา สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบจะมีสิทธิทั้งปวงที่
สมาชิกทั่วไปมี  ยกเวนสิทธิลงคะแนนเสียงและดํารงตําแหนง
เจาหนาที่กลุม
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แหลงความรูหลักการคริสตชนคืออะไร ?

แหลงความรูหลักการคริสตชน คือ ศูนยศึกษาอบรม
ซึ่งสมาชิกเซอรรา  จะศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องถึงมรดก
คริสตชนของตน ความเชื่อในศาสนาคาทอลิก วิถีทางที่จะ
เขาใจ และเปนผูรวมใหในกิจวัตรประจําวันที่มีตอครอบครัว ตอ
ชุมชน สังฆมณฑล และประเทศชาติ เพื่อการเปนผูนําคริสตชน
ที่ทันเหตุการณ

“แหลงความรูแหงหลักการคริสตชน”เปนมหาวิทยาลัย
ชีวิตเพื่อการศึกษาคาทอลิกอยางตอเนื่อง  เปนที่ซึ่งผูนํา
คาทอลิกที่มีศักยภาพไดรับการพัฒนาและปลูกฝง ผูเปน
นักศึกษา/ศิษยของมหาวิทยาลัยนี้นอกจากสมาชิกเซอรราแลว
ยังหมายรวมถึงฆราวาส พระสงฆ และนักบวชในพระศาสน
จักรผูซึ่งศึกษา เสวนากันอยางตอเนื่อง  เพื่อเรียนรูถึงภารกิจ
การดําเนินชีวิตประจําวัน  และเขาใจในบทบาทซึ่งกันดีมากขึ้น
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แนะนํากิจกรรมประจําป
รองประธานฝายกิจกรรม และคณะกรรมการฝาย

กิจกรรม  จะวางแผนกิจกรรมประจําป  ซึ่งจะรวมถึงกิจกรรมที่
กลายเปนธรรมเนียมนิยมในกลุมเซอรรา  และในเซอรราสากล
กิจกรรมเหลานี้จะใหความตอเนื่องตอการวางแผนกิจกรรม
ภายในกลุมหรือระหวางกลุมเซอรราสากล กิจกรรมบาง
กิจกรรมที่เสนอแนะ คือ :

 การยกยองใหเกียรติพระสงฆ/นักบวชใหม
 เขาพบและรายงานตอพระสังฆราชในสังฆมณฑล
 กิจกรรมวันครอบครัวเซอรราและบานเณร
 รวมประชุมเขตและประชุมใหญสภาฯ ประจําป
 รวมการประชุมใหญของเซอรราสากล
 ตอนรับการเย่ียมของประธานเขต
 ฉลองวันมรณภาพของบุญราศรีฮูนิเปโรเซอรา

( 28 สิงหาคม )
 การแตงต้ังเจาหนาที่
 การปฏิญาณตนของสมาชิกใหม
 รวมวางแผนรวมกับจิตตาธิการและกลุมเซอรรา
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 การเขาเงียบฟนฟูจิตใจของสมาชิก / ครอบครัว
เซอรรา
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ชื่อหัวขอหลัก ของการประชุมใหญสากล
หัวขอหลักจากการประชุมใหญเซอรราสากล  สามารถ

นํามาเปนฐานงานของกิจกรรมหลากหลายในกลุม  รวมทั้งเปน
ขอคิดหรือพัฒนาชีวิตจิตสวนตัว  เชนหัวขอจากการประชุม
ใหญปกอนๆ ที่ผานมา  คือ

 การนําทางของพระจิตเจาสูที่เปลี่ยว ( 1993 )
 การเปนสานุศิษย : เสียงเรียกและการทาทาย (1994 )
 CHRIST  The  Living  Water

พระคริสตเจา  น้ําทรงชีวิต (1996 )
 Come  See  Where I Live (1997 )
 Be Not Afraid - Rising to the Vocations

Challenge  of  the 21st Century (2005),Bangkok
 Here I am Lord, Send Me! (2006)
 2007, Atlanta
 2008,  Brazil
 2009,  Omaha
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คําแปลของศัพทสําคัญ
อังกฤษ
Serra
Serra International
Serra Council
Serra  District
Serra  Club
Serran
International  Council
Serra Council
District  Council
SI Foundation
Episcopal  Adviser
Chaplain
Board  of  Trustees
Executive  Committee
Executive  Director
President
Area  Trustee
Deputy  Area  Trustee

ไทย
คณะเซอรรา
เซอรราสากล
สภาเซอรรา
เขตเซอรรา
กลุมเซอรรา
สมาชิกเซอรรา
สภา(เซอรรา)สากล
สภาเซอรรา
สภาเขต
มูลนิธิเซอรราสากล
จิตตาธิการ(เซอรราสากล)
จิตตาธิการ(กลุมเซอรรา)
คณะกรรมการ(ทรัสตี)บริหาร
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบริหาร
ประธาน(ทุกระดับ)
กรรมการบริหาร(เซอรรา)ภาค
รองกรรมการบริหารภาค
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District  Governor
Program  Committee
Vocations  Committee
Membership  Committee
Communications Committee

Standing  Committee
Active  Member
Orientation
University  of  Christian -
Principles
Christian  Vocations  to-
Service

Constitution  and  Bylaws
“Always  Go  Forward,
Never  Turn  Back”

ประธานเขต (เซอรรา)
กรรมการฝายกิจกรรม
กรรมการฝายกระแสเรียก
กรรมการฝายสมาชิก
กรรมการฝายสื่อสาร
คณะกรรมการประจํา
สมาชิกสามัญ
การปฐมนิเทศ

แหลงความรูหลักการคริสตชน

กระแสเรียกแหงการรับใช
ของคริสตชน
ธรรมนูญและขอบังคับ
“จงกาวไปขางหนาเสมอ
ขออยาไดถอยกลับ”
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บทภาวนาของคณะเซอรรา
(ผูเปนสมาชิเซอรรา  สวดเปนประจําทุกวัน)
1. บทภาวนาของสมาชิกเซอรรา
ขาแตพระเปนเจา พระญาณสอดสองของพระองคไดทรงเรียก
ขาพเจาใหมาเปนสมาชิกเซอรราแลว  ขอโปรดประทานพระ
หรรษทานชวยเหลือขาพเจา ใหซื่อสัตยตอกระแสเรียกนี้
ตลอดไป โปรดทรงชี้นําขาพเจาในการภาวนา และในการ
กระทํากิจการตางๆ เพื่อขาพเจาจะไดเปนเครื่องมือที่มีคุณคา
ในการชักนําผูอ่ืนใหมารูจักซึ่งความรักของพระองค  อาแมน

2. บทภาวนาเพื่อความซื่อสัตยของผูไดรับพระกระแสเรียก

ขาแตพระเปนเจา พระองคไดทรงต้ังพระบุตรเปนสงฆสูงสุด
นิรันดรเพื่อพระสิริมงคลของพระองค และเพื่อความรอดของ
มนุษยชาติ
โปรดใหบรรดาผูที่พระองคไดทรงเลือกสรรใหมาเปนขาบริการ
และผูแจกจายพระคุณของพระองค ไดซื่อสัตยตอหนาที่ซึ่งตน
ไดรับมอบหมายตลอดไปดวยเทอญ  อาแมน
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3. บทภาวนาของคณะเซอรรา  เพื่อพระกระแสเรียก

ขาแตพระเปนเจา  พระองคมิทรงปรารถนาใหคนบาปตอง
พินาศ  แตใหเขาไดกลับใจและเจริญชีวิตสืบไป ขาพเจา
ทั้งหลายขอวิงวอนโดยอาศัยคําเสนอของพระนางมารีอา
พรหมจารีเสมอ ของนักบุญยอแซฟพระภัสดาของพระนาง
ของนักบุญทั้งหลาย    และของบุญราศี  ฮูนิเปโร  เซอรรา
โปรดใหคนงานสําหรับพระศาสนจักรของพระองคไดเพิ่ม
จํานวนขึ้น  ใหผูรวมงานกับพระคริสตเจาไดทุมเทชีวิตจิตใจ
ทั้งสิ้นเพื่อวิญญาณไดรอด
ทั้งนี้อาศัยพระบารมีของพระเยซูคริสตเจา พระบุตรผูทรง
จําเริญและครองราชยเปนพระเจาหนึ่งเดียว กับพระองค และ
พระจิตเจา ตลอดนิรันดร อาแมน

จงกาวไปขางหนาเสมอ  ขออยาไดถอยกลับ

คณะผูจัดทํา / มกราคม 2009


