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สามัคคีสมาคม ในความคิดของผมแล้ว เปนสมาคมทีมีความเปนเอกลักษณ์ มีประวัติ
ยาวนาน ก่อตังมากว่า 120 ป สามัคคีสมาคมเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ ประกอบ
ด้วยนักเรียนไทย จากหลายสาขาวิชาการ หลายมหาวิทยาลัย พวกเราดูแลและส่งเสริม
ซึงกันและกัน ในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเปนด้านการศึกษา หรือการดําเนินชีวต
ิ ประจําวันใน
สหราชอาณาจักร ทังหมดนี เปนวัฒนธรรมทีมีคณ
ุ ค่า ซึงเราอยากจะรักษาไว้ และ
ถ่ายทอดต่อไปจากรุน
่ สูร่ น
ุ่
สําหรับผมแล้ว การบริหารสามัคคีสมาคมให้มป
ี ระสิทธิภาพ นอกจากผมจะสานต่อ
นโยบายทีผ่านมาของสมาคมแล้ว ผมยังจะเปดโอกาสให้ทก
ุ คนได้มส
ี ว่ นร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเสนอนโยบายต่างๆโดยไม่ปดกัน ผมจะให้ความสําคัญกับทุกความ
คิดเห็นต่าง ให้ทก
ุ คนสามารถทีจะแสดงความคิดเห็นได้ง่ายและสะดวกยิงขึนผ่าน
หลายๆ ช่องทางทีผมจะได้จด
ั ขึน โดยผมจะนําความคิดเห็นเหล่านันมาต่อยอดและ
ปฏิบต
ั ิเพือให้เกิดประโยชน์สง
ู สุด ด้วยความมุง
่ มัน สุจริต และโปร่งใส
ทังนี ผมอยากให้ทก
ุ คนได้มโี อกาสแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา ให้มากทีสุด ร่วมกันเปนส่วนหนึงในการพัฒนาสามัคคีสมาคมของพวกเรา สร้างความเปนหนึงเดียว
เพือให้เกิดความก้าวหน้าและมันคงต่อไป

นโยบายด้านวิชาการ
1.ส่งเสริมให้นก
ั เรียนไทยในสหราชอาณาจักรได้แสดงศักยภาพ และใช้ทักษะ
ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ อย่างเต็มที
1.1 จัดให้มก
ี ิจกรรมทางวิชาการ เช่น โอลิมปกวิชาการ การโต้วาที และการแข่งขันด้าน
วิชาการอืนๆตลอดปการศึกษา เพือเปนการระดมความรูค
้ วามสามารถ และกระตุ้นให้
นักเรียนไทยมีความมันใจและกล้าทีจะแสดงออกทางความคิด รวมถึงออกความคิด
เห็นด้านวิชาการ อันเปนการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนไทย
1.2 มุง
่ เน้นการจัดกิจกรรมด้านวิชาการในระดับภูมภ
ิ าค เพือส่งเสริมให้มก
ี ารแลก
เปลียนความรู ้ ทัศนคติ และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของนักเรียนไทยในแต่ละภูมภ
ิ าค
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้นก
ั เรียนไทยได้รบ
ั โอกาส และช่องทางในการก้าวเข้าสู่
เส้นทางสายอาชีพในสาขาต่างๆ ทังในสหราชอาณาจักร และประเทศไทย
2.1 สานต่อการจัดงาน SACC หรือ Samaggi Academic Conference and
Career Fair โดยมีเปาหมายทีจะเพิมหน่วยงาน หรือองค์กรทีเข้าร่วมให้มค
ี วามหลากหลายมากขึน เช่น บริษัทซึงมีสาํ นักงานในสหราชอาณาจักร ด้วย เปนต้น
2.2 ให้โอกาสนักเรียนไทยได้สมัครเข้าขอรับทุนการศึกษา หรือทุนวิจย
ั ทังจาก
สามัคคคีสมาคม หรือจากหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชนต่างๆ ผ่านทางช่องทางซึง
ทางสมาคมจัดหา หรือดําเนินการให้ (“Samaggi Grant”)
3. เปนสือกลางในการให้คําแนะนํา คําปรึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นก
ั เรียน
ไทย ในทุกระดับการศึกษา
3.1 จัดตังทีมงานเพือให้ความช่วยเหลือแก่นก
ั เรียนไทย ทังด้านวิชาการและการ
ดําเนินชีวต
ิ ประจําวัน เพือให้เกิดความคุ้นเคยและใกล้ชด
ิ กันระหว่าง Samaggi และ
นักเรียนไทยทีกําลังศึกษาอยู่

นโยบายด้านกิจกรรม
Samaggi Events
ยังคงจัดให้มง
ี าน Samaggi Festival และ Samaggi Games เช่นเดิม เนืองจากกิจกรรม
ทัง 2 กิจกรรมได้รบ
ั ความนิยม และประสบความสําเร็จเปนอย่างดี
1.Samaggi Festival
1.1 จัดให้มก
ี ารประกวดวงดนตรี เพือให้ผช
ู้ นะการแข่งขันได้มโี อกาสขึนแสดงในงาน
สามัคคีเฟสติวล
ั
1.2 จัดให้มี After-Party ของสามัคคีสมาคม
1.3 พิจารณาความเปนไปได้ในการปรับเปลียนสถานทีจัดงานสามัคคีเฟสติวล
ั เพือให้
สอดคล้องกับแนวโน้มของจํานวนผูร้ ว่ มงานทีเพิมขึนทุกๆป
2.Samaggi Games
2.1 จัดหาสถานทีจัดงาน ให้สะดวกสําหรับการเข้าพัก และง่ายต่อการเดินทาง
2.2 เพิมประเภทของกีฬาให้หลากหลายมากขึน เช่น กีฬาทางนํา หรือ E-Sports เปนต้น
2.3 กระตุ้นให้มก
ี ารจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมภ
ิ าค โดยได้รบ
ั การสนับสนุนอย่างเต็มที
ด้านการเงินและคําแนะนําจากสามัคคีสมาคม
3.Samaggi Gala
3.1 จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ป อันทรงเกียรติของสามัคคีสมาคม
3.2 จัดงานกาล่าทังในประเทศไทย และสหราชอณาจักร เพือเปนกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนปจจุบน
ั และนักเรียนเก่าทังทีอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย หรือสหราชอณาจักร
ให้แน่นแฟนยิงขึน โดยร่วมมือกับ The Old English Students Associaiton.
3.3 เปดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีสว่ นในการกันระดมทุนเพือช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียน
ปจจุบน
ั ทีมีความมานะอุ ตสาหะ
4. การจัดการกุศล และ CSR
4.1 จัดกิจกรรมการกุศล การรับบริจาค หรือกิจกรรม CSR ต่างๆเพือเปนการตอบแทน สู่
สังคมในไทยและสหราชอาณาจักร
5. งานวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี
5.1 สืบสานงานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม และเปนอัตลักษณ์ของ
ไทย โดยการจัดงานเพือให้คนไทยในสหราชอณาจักรได้มโี อกาสเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
ทําบุญร่วมกัน เช่น งานลอยกระทง เปนต้น

นโยบายด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด

1.ด้านโซเชียล มีเดีย
1.1 จัดให้มช
ี อ
่ งทางสําหรับการติดต่อสือสาร ให้ง่าย สะดวกและครอบคลุมมากยิงขึนผ่าน
ทาง ไลน์@, เฟสบุค
๊ , อินสตาแกรม และทวิตเตอร์
1.2 จัดให้มี Youtube Channel ของสมาคมเอง เพือเปนช่องทางในการสือสารไปยัง
นักเรียนไทย โดยการนําเสนอวีดโี อคอนเท้นต์ ทังด้านวิชาการ และการบันเทิง
2.จัดให้มี วารสารของสามัคคีสมาคม (Newsletters)
2.1 จัดทํา “Samaggi Sara” เพือส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทังนักเรียนเก่า และนักเรียนปจจุบน
ั
รวมถึงเปนการสร้าง platform ให้นก
ั เรียนไทยได้แลกเปลียนแสดงความคิดเห็น หรือความคิดสร้างสรรค์ ต่างๆ ผ่านทางตัวอักษร
2.2 สร้าง platform เพือให้ศิษย์เก่า ได้แลกเปลียนประสบการณ์ แสคงความคิดเห็น หรือให้
คําแนะนําต่างๆ กับนักเรียนปจจุบน
ั ได้
3. แมกกาซีน/หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์
3.1 รวบรวมและเปดโอกาสให้นก
ั เรียนไทยเข้าถึงกิจกรรม หรือกิจการต่างๆ ของสมาคม
จากบ้าน ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ

นโยบายด้านการเงิน
กฎหมาย และการบริหาร
จัดการ
1. การสนับสนุนด้านการเงิน
1.1 เราสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของทุกภูมภ
ิ าค ดังนัน เรามุง
่ มันทีจะให้การสนับสนุนด้าน
การเงิน และให้คําแนะนํา สําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรม ในระดับภูมภ
ิ าค
1.2 บริหารกิจการและกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
บริหารจัดการบัญชีออมทรัพย์ของสมาคมเพือให้เกิดประโยชน์สง
ู สุด
1.3 จัดระเบียนด้านการเงิน โดยแยกบัญชีออมทรัพย์ต่างหากสําหรับเงินทุนการศึกษา
หรือทุนวิจย
ั โดยเฉพาะ สําหรับนักเรียนไทยซึงได้รบ
ั ทุนจากทางสมาคม
2. การส่งเสริมความสัมพันธ์
2.1 ให้ความสําคัญกับบทบาทของ นายกสามัคคีสมาคมภูมภ
ิ าค (Samaggi Regional
Presidents) ในการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสามัคคีสมาคมกับตัวแทน
จากสถาบันการศึกษาในเขตต่างๆ
2.2 ปรับโครงสร้างการติดต่อสือสารภายในสามัคคีสมาคมให้ง่ายและรวบรัดยิงขึน
3. ความเปนมืออาชีพ
3.1 จัดให้มก
ี ารฝกอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงทักษะการติดต่อสือสารของ
บุคลากรของสมาคม เพือส่งเสริมภาพลักษณ์ทีดี เพิมความน่าเชือถือ และเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรในการติดต่อสือสารในอนาคตต่อไป
-

นโยบายสําหรับรองรับ
สถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
1.แผนกู้ภัยฉุกเฉิน (Emergency Response)
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทีเกิดขึน ทําให้เราเล็งเห็นถึงความจําเปนทีจะต้อง
จัดทําแผนกู้ภัยฉุกเฉิน ( Emergency Response Plan) เพือวางแนวทางปฏิบต
ั ิสาํ หรับ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียนไทยในสหราชอณาจักร ทังเรืองของการรักษาพยาบาล
และการดูแลความปลอดภัยในการดํารงชีวต
ิ หากเกิดเหตุการณ์ฉก
ุ เฉินอืนๆขึนอีกใน
อนาคต
1.1 จัดตังทีมแพทย์ก้ภ
ู ัยฉุกเฉิน อันประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์ปริญญาเอก
(Medical PhD. Student) เพือให้คําแนะนํา และให้การช่วยเหลือทีจําเปนเร่งด่วน หาก
เกิดเหตุการณ์ฉก
ุ เฉินขึนในภูมภ
ิ าคต่างๆของสหราชอณาจักร
1.2 ประสานงานกับนักวิชาการ และแพทย์ทีเกียวข้อง ทังในสหราชอณาจักร และ
ประเทศไทย และนําข้อมูลทีได้รบ
ั สือสารไปยังนักเรียนไทยผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆของ
สามัคคีสมาคม
1.3 ทําความเข้าใจกับตัวแทนจากแต่ละมหาวิทยาลัยต่างๆ ถึงความจําเปนในการติดต่อ
สือสาร และการให้ขอ
้ มูลทีถูกต้องเร่งด่วนกับนักเรียนไทย หากเกิดสถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
ขึนในท้องถินนันๆ
1.4 ประสานงานสถานฑูตไทย และสายการบินต่างๆ เพือรับทราบข้อมูลข่าวสาร และ
สถานการณ์ล่าสุด เพือให้สามารถหาทางแก้ไขปญหาเฉพาะหน้าทีอาจจะเกิดขึนได้อย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที
1.5 จัดแผนสํารองสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านวิชาการ รวมทังการเรียนหรือ
ประชุมผ่านทางออนไลน์ เพือเปนอีกหนึงช่องทางให้นก
ั เรียนไทยสามารถติดต่อสือสาร
กับทางสมาคม และ/หรือ นักเรียนไทยคนอืนๆได้ โดยกระทบต่อการใช้ชวี ต
ิ ประจําวันให้
น้อยทีสุด

REMARKS
ทังนีขอให้ทก
ุ คนพิจารณานโยบายของผมและเห็นถีงความมุง
่ มันทีจะพัฒนาสามัคคี
สมาคมเพือให้เกิดประโยชน์สง
ู สุดต่อสมาคมและนักเรียนไทยทุกคน
ขอบคุณครับ

พิชญเทพ ยุกตะเสวี (พิช)

