บันทึกจากฝ่ ายสื่ อสาร 2020
สภาเซอร์ ร่าประเทศไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ท่ านทราบไหมว่า
* ประเทศไทยเริ่ มตั้งกลุ่มเซอร์ ร่าขึ้นเมื่อไหร่
* ประเทศไทยมีกลุ่มเซอร์ ร่าทั้งหมดกี่กลุ่ม
* ประเทศไทยมีสมาชิกเซอร์ร่าทั้งหมดกี่คน
* ทัว่ โลกมีสมาชิกเซอร์ร่าทั้งหมดกี่คน
* ทัว่ โลกมีกลุ่มเซอร์ร่าทั้งหมดกี่กลุ่ม
2 หน้ าที่ฝ่ายสื่อสาร
“ฝ่ ายสื่อสารจะทําหน้าที่ส่งเสริ มวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
เรื่ องที่เกี่ยวกับพันธกิจ และเป้ าหมายของเซอร์ร่า ทั้งภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่มเซอร์ร่า หาวิธีการ
ทําให้การสื่อสารระหว่างสภาเซอร์ร่า เขตเซอร์ร่า และกลุ่มเซอร์ร่าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ ว” (คัดมาจากข้อบังคับสภาเซอร์ร่าประเทศไทย มาตรา 5 หมวด 5)
3 คณะกรรมารฝ่ ายสื่อสาร
1. รองประธานสภาเซอร์ร่าฝ่ ายสื่อสาร เป็ นประธาน
2. รองประธานเขตเซอร์ร่าฝ่ ายสื่อสารทั้ง 3 เขต เป็ นรองประธาน
3. รองประธานกลุ่มเซอร์ร่าฝ่ ายสื่อสารทั้ง 26 กลุ่ม เป็ นกรรมการ
สมาชิกเซอร์ร่าทุกท่านสามารถจะร่ วมงานกับเราได้ โดยการส่งข่าว ส่งภาพกิจกรรม ให้ขอ้ มูลต่างๆ และให้
คําแนะนําได้ที่กรรมการทุกคน
4 ส่งเสริ มวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร

Network Internet Social Network IT Digital

Email Chat Line Messenger Twitter Zoom Meet
- จํดการองค์ความรู้ สืบค้นข้อมูล Website Facebook Blog Google search

- ติดต่อสื่อสาร

5 www.serrathai.org เว็บไซต์เซอร์ ร่าไทย เข้าดูได้โดยไม่ตอ้ งสมัครเป็ นสมาชิก ดูได้ โปสต์ไม่ได้
คอมเมนต์ไม่ได้ แชร์ได้ ค้นหาข้อมูลได้ ซึ่งแอ็ดมินจะต้องปรับปรุ งหน้าเว็บของกลุ่มต่างๆ ให้เป็ นปัจจุบนั
อยูเ่ สมอ จึงด้องขอความร่ วมมือจากทุกท่าน
1.1 ขอให้แต่ละกลุ่ม ช่วยส่งข่าวกิจกรรมกลุ่ม พร้อมภาพมาลงในเว็บ (ส่งได้ทนั ที ทุกวัน ทุกเวลา)
1.2 ขอให้แต่ละกลุ่มช่วยส่งรายชื่อกรรมการบริ หารกลุ่มปี ปัจจุบนั (รวมทั้งอดีต) และรู ปประธาน
กลุ่ม รู ปจิตตาธิการ และรู ปวัด (ถ้ามี)

1.3 ขอให้แต่ละกลุ่ม ช่วยรวบรวมประวัติความเป็ นมาของกลุ่มในอดีต ตั้งแต่การเริ่ มก่อตั้งกลุ่ม ถ้า
มีภาพในอดีตด้วยก็ดี (ส่งได้ทนั ทีเมื่อพร้อม)
1.4 ในห้องเอกสารของกลุ่ม ท่านอาจจะฝากเก็บแผนงานประจําปี รายงานประจําปี รายงานการ
ประชุม และเอกสารอืน่ ได้ โดยส่งมาเป็ นไฟล์เอกสารนะครับ

6 Facebook: Serrathai Thailand

- อยูท่ ี่ www.facebook.com/serrathai.thailand

- เรี ยกดูพิมพ์แค่ Serrathai เข้ามาดูเฉยๆ ได้ แต่ถา้ จะโพสต์ จะคอมเม้นต์ จะแชร์ ด้องขอเป็ น
เพื่อนและติดตาม
- ถ้ายังไม่เป็ นเพื่อนก็รีบขอวันนี้ได้เลย ช่วงโปรโมชัน่
7 เรื่อง ของฝ่ ายสมาชิก การปรับปรุงข้ อมูลสมาชิกบนเว็บเซอร์ ร่าไทย เพื่อให้เป็ นปัจจุบนั
และสอดคล้องกับสมุดรายชื่อสมาชิก (ดูได้จากเว็บ) โดยขอร่ วมมือกับฝ่ ายสมาชิก ดังนี้
3.1 การแก้ไขให้ใช้ขอ้ มูลจากสมุดรายชื่อสมาชิก ปี 2011 โดยถ่ ายเอกสารแล้วแก้ไขด้ วยปากกา
ไม่มีการใส่ตาํ แหน่ง และให้ยกเลิกชื่อจิตตาธิการ
3.2 เพิ่มช่องสุดท้ายเป็ นวันปฏิญาณตนของสมาชิก (พยายามหาเท่าที่จะได้)
3.3 แก้ไขคําผิดต่างๆ ให้ถกู ต้องสมบูรณ์ที่สุด
3.4 ถ้ามีสมาชิกเพิม่ หรื อตกหล่น ให้เพิม่ ต่อท้ายได้เลย อย่าพิมพ์แทรก
3.5 ในช่องสถานภาพ
* สมาชิกที่ปฏิญาณตนแล้ว จะระบุว่า “สมาชิก”
* สมาชิกที่ไม่มาร่ วมกิจกรรม หรื อไม่ชาํ ระค่าสมาชิก ให้ระบุว่า “สมทบ”
* ถ้าสมาชิกที่ลาออก ย้าย เสียชีวิต ให้ระบุไว้ตามนั้น อย่าลบออก แต่ไม่ตอ้ งนับ
* ผูท้ ี่สนใจร่ วมกิกรรม แต่ยงั ยังไม่ปฏิญาณตน ให้ระบุว่า “สนับสนุน”
3.6 ถ้ามี e – mail ให้เพิ่มลงในช่ องที่อยู่ได้เลย
3.7 หมายเลขโทรศัพท์ ขอเฉพาะที่ใช้จริ ง 1 หรื อ 2 หมายเลข ไม่ตอ้ งบอกว่าเป็ นเบอร์บา้ นหรื อมือ
ถือ เบอร์แฟกซ์ไม่ใช้แล้ว
3.8 ช่องวัน เดือน ปี เกิด ขอให้ใช้ปี ค.ศ. (ถ้าหาไม่ได้หรื อเจ้าตัวไม่ตอ้ งการเผยแพร่ ก็เว้นว่างได้)
3.9 ดําเนินการเสร็ จ ก็สแกนหรื อถ่ายชัดๆ แล้วส่งทางอีเมล์มาให้ฝ่ายสื่อสาร หรื อส่งทางไปรษณี ย ์
ได้ทนั ที
8 เรื่องการติดต่อกับฝ่ ายสื่อสาร (ปี นี้ )
8.1 ทางจดหมาย (ทางเลือกสุดท้าย)
ผศ.วิชยั บุญเจือ
53 ถนนบางแสนล่าง ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
8.2 ทางอีเมล์ (ดีมาก)

wichai2000@gmail.com หรื อ wichai@buu.ac.th

8.3 โทรศัพท์ 088 095 6587 (ถ้าได้เมมเบอร์น้ ี แล้วจะได้ LINE ไว้ส่งข่าวได้ และโทรฟรี )
เบอร์สาํ รอง 087 606 2321
8.4 LINE ถ้าจะส่งข่าว ควรใช้ไลน์ส่วนตัว ชื่อ awb LINE ID awb1234 หรื อเซฟจากหมายเลข
โทรศัพท์ขา้ งต้น 088 095 6587
LINE กลุ่มต่ างๆ เอาไว้คุยเล่นนะครับ (ถ้าจะส่งข่าว ต้องได้ตอบรับแล้วจึงมีผลนะครับ)
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันทํางานเพื่องานเซอร์ร่าของเรา
จากผม วิชยั บุญเจือ
รองประธานฝ่ ายสื่อสาร สภาเซอร์ร่าประเทศไทย ปี 2019 – 2020

http://www.serrathai.org/

