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ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร ท่านจะช่วยสโมสรใหด้าํเนินงานดว้ยความราบรื่น 

  

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

ทัว่ไป คณะกรรมการบริหารจดัการ 

เขา้ร่วมการอบรมภาคประจําปี (DTA)  ช่วยเลขานุการสโมสรในเรื่องระบบการจดัการขอ้มลู

และทรพัยากร (Logistics) และการเขา้ประชุม 

ทาํงานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและ

เตรยีมกรรมการของท่าน 
ช่วยเหรญัญกิสโมสรเกบ็ค่าบํารุงสมาชกิ 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่าํเป็น (ตวัอย่างเช่น 

วางแผนการประชุมสโมสร เวบ็ไซตแ์ละจดหมาย

ขา่วของสโมสร งานทางสงัคม การเขา้ประชุม) 

จดัการประชุมสโมสรและงานสงัคมทีน่่าสนใจและ

สนุกสนาน 

ประชุมอย่างสมํ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม 
จดัใหม้กีารสือ่สารของสโมสร เช่น จดหมายข่าวของ

สโมสร 

กําหนดเป้าหมายของคณะกรรมการซึง่สอดคลอ้ง

และช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสรในปีนัน้ และ

ตดิตามความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

 

ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ  

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ

คณะกรรมการภาคในเรื่องกจิกรรมหรอืความคดิ

รเิริม่ของสโมสรหลายสโมสร 

 

รายงานกจิกรรมและความก้าวหน้าของ

คณะกรรมการแกน่ายกสโมสร คณะกรรมการ

บรหิารสโมสร และสมาชกิสโมสรทัง้หมด 

 

กําหนดสิง่ทีส่โมสรคาดหวงัจากคณะกรรมการของ

ท่าน 

 

รายละเอียดงานของ 
ประธานคณะกรรมการ 
บริหารจดัการสโมสร 
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ท่านเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร หากท่านยงัไม่มคีณะกรรมการในขณะทีร่บั

ตําแหน่ง ตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการหาบุคคล 1-2 คน  ในหลายๆ สโมสร กรรมการมกัจะทาํหน้าทีใ่น

คณะกรรมการชุดหน่ึงถงึ 3 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่ากรรมการในปัจจุบนับางคนอาจจะทาํงานต่อเน่ือง

มาถงึปีของท่าน หากตอ้งมกีารแต่งตัง้กรรมการในตําแหน่งทีว่่างลง ควรทํางานร่วมกบันายกรบัเลอืก

เพือ่หาผูท้ีม่คีุณสมบตัดิงัต่อไปน้ี  

  มคีวามชาํนาญในการจดัองคก์ร  

  มคีวามรูเ้กีย่วกบันโยบายของโรตาร ี 

  มคีวามชาํนาญในการเขยีนหรอืการจดัพมิพ ์   

  มคีวามชาํนาญในเรื่องคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต  

ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามชํานาญและ

ความสนใจของกรรมการอย่างไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมการใหก้รรมการโดยดําเนินการดงัต่อไปน้ี 

  แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมและเป้าหมายของคณะกรรมการ 

  จบัคู่กรรมการใหม่กบักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า   

  สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่ํางานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ   

  แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค  

  แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  

ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ทาํใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดทัง้สโมสร การประชุม

คณะกรรมการบรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพู้ดคุยกนัอย่างต่อเน่ือง 

การกาํหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งมัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ําหนดเป้าหมายและทํางานบรรลุเป้าหมาย

ประจาํปีซึง่สนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสร ท่านจะกําหนดเป้าหมายร่วมกบันายกรบัเลอืกและผูนํ้า

สโมสรรบัเลอืกอื่นๆ ในการอบรมภาคประจาํปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการ

สามารถใสเ่ป้าหมายที ่Rotary Club Central 
 

เป้าหมายท่ีมปีระสิทธิภาพ 

เป้าหมายประจําปีของท่านตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร  

เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงัน้ี คอื มสีว่นร่วม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความสาํเรจ็ได ้และมี

กําหนดเวลาชดัเจน (ตวัอย่างเช่น สโมสรของเราจะปรบัปรุงเวบ็ไซตอ์ย่างน้อยทุกสปัดาห)์ 
 

ทาํงานกบั 
คณะกรรมการของท่าน 
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แผนปฏิบติัการ 

ทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการของท่านเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเน่ืองของขัน้ตอนเลก็ๆ 

ทีจ่าํเป็นในการบรรลุเป้าหมายประจาํปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง 

  กําหนดว่าใครจะรบัผดิชอบดาํเนินการ   

  ระบุวนัครบกําหนด 

  ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความสาํเรจ็อย่างไร   

  พจิารณาทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้และหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด ้

  ประเมนิความก้าวหน้าอย่างสมํ่าเสมอและปรบัเป้าหมายตามความจําเป็น   
 

การให้แรงจงูใจ 

หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ทาํใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอย่างต่อเน่ือง จงจําไว้

ว่ากรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 

  ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความสาํเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่

สโมสรและชุมชน 

  โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   

  งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   

  ความพยายามทีจ่ะทาํใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 

 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งทาํงานร่วมกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ

เพือ่ปรกึษาหารอืเรื่องการเงนิทีค่ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอใหร้วมการเงนินัน้เอาไวใ้น

งบประมาณของสโมสร ตอ้งพจิารณากจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ดว้ย 

ท่านตอ้งดแูลกองทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานะ

ของงบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถ

ปฏบิตักิารไดท้นัทเีมื่อมปัีญหาเกดิขึน้ 
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ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร ท่านจะทํางานกบันายกและคณะกรรมการสมาชกิ

ภาพของสโมสรเพือ่วางแผนงานทีจ่ะทาํใหส้มาชกิมสีว่นร่วมและมคีวามสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ือง เริม่ตน้

ดว้ยการประเมนิสโมสรโดยการใชเ้ครื่องมอื เช่น การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary 

Club Health Check) และ การสาํรวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Member Satisfaction Survey) 

วเิคราะหผ์ลทีไ่ดร้บั แลว้จงึทาํงานร่วมกบัผูนํ้าสโมสรเพื่อทาํการเปลีย่นแปลงซึง่จะปรบัปรุงประสบการณ์

ในสโมสรของสมาชกิใหด้ขีึน้ 

งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าสโมสรทีม่คีวามยดืหยุ่นมากกว่าจะดงึดดูความสนใจของสมาชกิใหม่ได้

ดกีว่า และทาํใหส้มาชกิปัจจุบนัมสีว่นร่วมอยู่เสมอ พจิารณาตวัเลอืกเพือ่ความยดืหยุ่นเหล่าน้ี 

  ลดความถีข่องการประชุม (อย่างไรกต็ามสโมสรจะตอ้งประชุมดว้ยวธิใีดวธิหีน่ึงเดอืนละ 2 ครัง้) 

  กําหนดวนัและเวลาทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัการประชุม 

  เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิการประชุม  

  นบัโครงการบําเพญ็ประโยชน์หรอืงานสงัคมเป็นเสมอืนการประชุม 

  เลอืกว่าจะประชุมแบบพบปะกนัหรอืออนไลน์ เปลีย่นแปลงไดร้ะหว่างการประชุมออนไลน์และ

พบปะกนั หรอืใชท้ัง้สองรูปแบบในเวลาเดยีวกนั (ตวัอย่างเช่น สมาชกิสามารถเขา้ร่วมประชุม

แบบพบปะกนัผ่าน video chat) 

  พจิารณาประเภทสมาชกิต่างๆ กนัว่าอาจจะเป็นผลดตี่อสโมสรของท่านหรอืไม่ สาํรวจดตูวัเลอืก 

เช่น สมาชกิภาพแบบครอบครวั (Family)  แบบจเูนียร ์(Junior) หรอืแบบองคก์ร (Corporate) 

ท่านสามารถกําหนดนโยบายเกีย่วกบัค่าบํารุง การเขา้ประชุม หรอืความคาดหวงัในการบําเพญ็

ประโยชน์สาํหรบัแต่ละประเภทไดต้ราบเท่าทีส่โมสรรายงานว่าคนเหล่าน้ีเป็นสมาชกิสามญั และ

เกบ็ค่าบํารุงสมาชกิโรตารสีากลจากพวกเขา 

  เชญิโรทาแรคเทอรใ์หเ้ขา้ร่วมในสโมสรของท่านขณะทีย่งัเป็นสมาชกิของสโมสรโรทาแรคทอ์ยู่ 

หากเลอืกทาํเช่นนัน้ สามารถใหค้วามช่วยเหลอืเป็นพเิศษแก่สมาชกิเหล่าน้ีได ้เช่น ลดหย่อน

ขอ้กําหนดในการเขา้ประชุมหรอืลดค่าธรรมเนียม ตราบเท่าทีไ่ดแ้สดงไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร 

ขอใหม้คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสนุกสนาน! ดเูพจ Club Flexibility ที ่My Rotary และหลกัสตูร Practic-

ing Flexibility and Innovation ที ่Learning Center เพื่อช่วยในการเริม่ตน้ 

แต่งตัง้บุคคลหน่ึงในคณะกรรมการของท่านเพือ่พฒันาวาระการประชุมของสโมสร ตอ้งมคีวามคดิ

สรา้งสรรคแ์ละลองสิง่แปลกใหม่เพือ่ดงึดดูความสนใจของสมาชกิ ดเูอกสารเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ: 

แผนผูนํ้าสโมสรของท่าน (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) เพือ่ใหไ้ดแ้นวคดิว่าสโมสร

จะปรบัรปูแบบการประชุมอย่างไรเพือ่ทาํใหส้โมสรมคีวามกระตอืรอืรน้ 
 

สรา้งสรรคป์ระสบการณส์โมสร 

ในการมีสว่นรว่ม 
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ตวัอย่างรปูแบบการประชุมและตวัอย่างการใชง้าน 

ตวัอย่างรปูแบบการประชุม 

การประชุมปกติ งานกิจกรรมสงัคม 

• ใหเ้วลาสมาชกิแบ่งปันความคดิเหน็ในการทําให้

ชุมชนดขีึน้ 

• ใชเ้วลาประชุมในการวางแผนกจิกรรมและโครงการ

ต่างๆ 

• เสนอใหส้มาชกิมทีางเลอืกในการมสีว่นร่วมโดย

สมคัรใจ หากไม่สามารถจะมาประชุมดว้ยตนเอง 

• ใหส้มาชกิไดพู้ดคยุเกีย่วกบัตนเองแทนการจดัใหม้ี

ผูบ้รรยาย 

• จดัใหแ้ต่ละการประชุมมปีระเดน็หลกั (Theme) 

ต่างๆ กนั 

• หมุนเวยีนสถานทีป่ระชุม 

• จดัใหก้ารรบัประทานอาหารเป็นทางเลอืก 

• แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบังานโรตารใีนช่วง

ครึง่แรกของการประชุม และใชช่้วงหลงัสาํหรบั

กจิกรรมทีส่นุกสนาน 

• เชญิสมาชกิทีค่าดหวงัใหพ้ดูคุยในฐานะทีเ่ป็น

ผูเ้ชีย่วชาญธุรกจิในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัโครงการของ

ท่าน 

• จดัใหม้กีารประชุมหารอือย่างเป็นกนัเองประจําปี

เพือ่ความสนุกสนานและแสดงผลงานทีไ่ดท้าํในปี

ทีผ่่านมา 

• ประชุมเดอืนละหน่ึงครัง้ทีร่า้นอาหารหรอืสถานที่

อื่นเพือ่เป็นการพบปะสงัสรรค ์

• วางแผนงานกจิกรรมและการท่องเทีย่วซึ่งรวมถงึ

สมาชกิในครอบครวัและโรทาแรคเทอรต์ลอดทัง้ปี 

• เฉลมิฉลองเหตุการณ์สาํคญัสว่นตวัและโอกาส

พเิศษอื่นๆ ทีส่าํคญัของสมาชกิ 

 

งานการเป็นเครือข่ายและการอบรม โครงการบาํเพญ็ประโยชน์ 

• จดัประชุมการเป็นเครอืข่ายเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์

และไมตรจีติระหว่างกนั 

• จดังานการเป็นเครอืขา่ยร่วมกบัโรทาแรคเทอรแ์ละ

เชญิผูม้วีชิาชพีดา้นธุรกจิในชุมชนมาร่วม เพือ่ให้

สโมสรเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ เพื่อนําสมาชกิใหม่เขา้มา

และเพือ่สรา้งการเป็นเพือ่นผูร่้วมโครงการทีอ่าจจะ

เป็นไปได ้

• วางแผนงานอบรมเพือ่สง่เสรมิทกัษะการเป็นผูนํ้า

ของสมาชกิ หรอืสอนทกัษะความชํานาญใหม่ๆ ซึง่

จะช่วยพวกเขาในการดําเนินโครงการ 

• เป็นเพือ่นร่วมโครงการกบัองคก์รอื่นเพือ่ขยาย

ขอบเขตการทาํงานสู่ภายนอก 

• ทาํใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีพ่วก

เขามคีวามสนใจอย่างจรงิจงั 

• สรา้งโอกาสในการทํางานอาสาสมคัรในชุมชน

ร่วมกนัอย่างสมํ่าเสมอ และพดูคุยถงึ

ประสบการณ์ในการประชุมหลงัจากนัน้ 

• จดัใหโ้รทาแรคเทอรม์สีว่นร่วมในการเสนอแนะ

และเป็นผูนํ้าโครงการบําเพญ็ประโยชน์ โดยมี

สมาชกิทีม่ปีระสบการณ์เป็นผูใ้หค้าํแนะนํา 
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ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร ท่านมบีทบาทสําคญัในการสรา้งสรรคป์ระสบการณ์

ทีด่แีก่สมาชกิ  สโมสรตอ้งการสมาชกิทีก่ระตอืรอืรน้และมสีว่นร่วมเพือ่บําเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนและ

ดงึดดูความสนใจสมาชกิใหม่ การประชุมควรจะสนุกสนานและมปีฏสิมัพนัธ ์

หน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการประชุมของท่านอาจจะรวมถงึ 

  เตรยีมประกาศต่างๆ  

  วางแผนโปรแกรม 

  ทาํกําหนดการของผูบ้รรยาย 

  แจกและเกบ็ป้ายชื่อ 

  คดิคะแนนประชุม 

  ชาํระค่าอาหาร 

  เตรยีมการต่างๆ (การเดนิทาง ค่าใชจ่้าย จดหมายขอบคุณ) สาํหรบัผูบ้รรยาย 

  จดัเอกสารการประชุมทดแทนใหโ้รแทเรยีนทีม่าเยอืน 

ควรทาํงานกบัเลขานุการเพื่อกําหนดว่าเลขานุการจะช่วยท่านเกีย่วกบัหน้าทีร่บัผดิชอบในการประชุม

ของสโมสรไดอ้ย่างไรบา้ง 

 

การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) 
การประชุมกจิกรรมสโมสรเป็นโอกาสสําหรบัสมาชกิทุกคนในการ 

  พจิารณาและพูดคุยเกีย่วกบัการประชุมและกจิกรรมของสโมสร  

  ระดมความคดิเหน็สาํหรบัโครงการและกจิกรรมต่างๆ 

  พจิารณาจุดแขง็ โอกาสและจุดอ่อนของสโมสร 

  กําหนดเป้าหมายและพฒันาแผนปฏบิตักิาร 

  ประสานงานกจิกรรมของคณะกรรมการ 

  เรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัโรตาร ี 

ควรขอขอ้มลูจากสมาชกิล่วงหน้าเพือ่ใหส้ามารถวางแผนงานการประชุมกจิกรรมสโมสรทีต่อบสนอง

ความสนใจและความห่วงใยของสมาชกิ สอบถามนายกและเลขานุการถงึเป้าหมายของการประชุม

กจิกรรมสโมสรแต่ละครัง้และสอบถามว่าคณะกรรมการของท่านจะช่วยวางแผนการประชุมไดอ้ย่างไร

บา้ง การประชุมน้ีสามารถจดัไดต้ลอดทัง้ปีเพือ่พดูคุยถงึเรื่องทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัตามทีแ่สดงไวใ้น

ตารางต่อไปน้ี 
 
 

การประชุม 
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กรอบเวลา วตัถุประสงค ์

หลงัจากการอบรมภาคประจาํปี (District 

Training Assembly)  

เพือ่อธบิาย ทบทวนและหารอืแผนงานทีส่รา้งขึน้ในการอบรม

ภาคประจาํปี 

หลงัจากวนัที ่1 กรกฎาคม เพือ่หารอืและมมีตเิหน็ชอบแผนกลยุทธส์าํหรบัปีทีจ่ะมาถงึ 

2 สปัดาหก์่อนการเยีย่มอย่างเป็นทางการ

ของผูว้่าการภาค 

เพือ่เตรยีมการเยีย่ม 

ระหว่างการเยีย่มอย่างเป็นทางการของ      

ผูว้่าการภาค 

เพือ่พดูคุยเกีย่วกบักจิกรรม เป้าหมาย ความสาํเรจ็ และความ

ห่วงใยของสโมสรกบัผูว้่าการภาค 

กลางปีโรตาร ี เพือ่ทบทวนความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายและพจิารณาแผนงาน

สาํหรบัช่วงเวลาทีเ่หลอืของปี 

ในเดอืนเมษายนหรอืพฤษภาคม เพือ่เปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายแบบเปิดกวา้ง 
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บทบาทหน่ึงของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร คอืการสรา้งแผนการสือ่สารที่

จะทําใหส้มาชกิไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสรและภาค รวมทัง้ขา่วสารของโรตารอียู่เสมอ 

ตอ้งมัน่ใจว่าสโมสรมผีูท้ีจ่ะเสยีสละเวลาทาํการปรบัขอ้มูลบนเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นปัจจุบนัเพือ่ใหส้มาชกิไดร้บั

ทราบขา่วสารอยู่เสมอและเพือ่ดงึดดูความสนใจสมาชกิทีค่าดหวงั 

ขอ้มลูขา่วสารบางอย่างทีส่ามารถบรรจุเอาไวใ้นการสือ่สารของท่าน 

  กําหนดการประชุมและกจิกรรมของสโมสรทีก่ําลงัจะเกดิขึน้ 

  เป้าหมาย แผนงาน และโครงการของสโมสร   

  ผลการประชุมทีส่ําคญัๆ ของสโมสรและภาค   

  วนัเกดิ วนัครบรอบ การยกย่อง ฯลฯ   

  ขา่วสารเกี่ยวกบัสโมสร ภาค และโรตารสีากล 

พืน้ทีบ่นเวบ็ไซตข์องสโมสรในสว่นทีม่ขีอ้มลูสว่นตวัของสมาชกิควรปกป้องดว้ยการใชพ้าสเวริด์ หาก

โดเมนเนมของเวบ็ไซตส์โมสรมคีาํว่า “Rotary” รวมอยู่ ตอ้งมัน่ใจว่ามคีาํทีบ่่งชีส้โมสรดว้ย (ตวัอย่างเช่น 

www.anycityrotaryclub.org) ดแูนวทางเพิม่เตมิไดท้ีคู่่มอืคาํแนะนําเอกลกัษณ์เสยีงและภาพ (Voice and 

Visual Identity Guidelines) และ Quick Start Guide for Club Websites 

ท่านสามารถใชเ้ครื่องมอืเพื่อการสง่เสรมิดงัต่อไปน้ีที ่My Rotary 

  Brand Center – ศูนยร์วมโลโก ้รปูภาพ วดิโีอ คาํแนะนํา โฆษณา และตน้แบบ (Template)  

คนพดูจรงิทําจรงิ (People of Action)  

  Press Center – ศูนยก์ลางทีร่วบรวมชิน้ขา่ว เอกสารขอ้เทจ็จรงิ และทรพัยากรสาํหรบัสือ่ 

  บรกิารดงึข่าวสารจากเวบ็ต่างๆ มาแสดงไวห้น้าเวบ็เพจ (RSS feed) – ข่าวสารของโรตารทีี่

จดัรูปแบบและถูกสง่ไปยงัเวบ็ไซตข์องสโมสรหรอืผูอ้่านขา่ว 

ใชส้ือ่ทางสงัคมเพือ่แบ่งปันขา่วสารของสโมสรกบัสมาชกิ และเชื่อมโยงกบัหน้าเพจเครอืขา่ยทางการของ 

โรตารเีพือ่แบ่งปันเรื่องราว ความคดิเหน็ วดิโีอและรปูภาพ  

ทาํงานร่วมกบัประธานคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะเพือ่พจิารณากําหนดว่าคณะกรรมการชุดใด

จะรบัผดิชอบเกีย่วกบัจดหมายขา่ว เวบ็ไซต ์บญัชสีือ่ทางสงัคม และการสือ่สารเพือ่การตลาด รวมทัง้

การสือ่สารอื่นๆ สูส่มาชกิและผูท้ีม่ใิช่สมาชกิ 

 

การสื่อสารของสโมสร 
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การอบรมภาคประจาํปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูนํ้าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 

คาํถามเหล่าน้ีจะช่วยท่านในการเตรยีมตวัสาํหรบัการอบรม 
 
หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรมอีะไรบา้ง? หน้าทีข่องท่านในฐานะประธานมี

อะไรบา้ง? 

 

 

 

คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 

 

 

 

ท่านวางแผนจะทาํกจิกรรมประเภทใดเพือ่ใหส้มาชกิสโมสรไดพ้บปะสงัสรรคก์นั? 

 

 

 

ท่านจะทาํใหก้ารประชุมสโมสรคงความน่าสนใจและตรงประเดน็ไดอ้ย่างไร? 

 

 

 

สโมสรของท่านจะสือ่ขา่วสารถงึสมาชกิอย่างไร? ใครมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสือ่สารน้ี? 

 

 

 

ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ? ท่านจะสนบัสนุนพวกเขาอย่างไร? 

คาํถามเพ่ือการอภิปราย  

ในการอบรมภาคประจาํปี 





 

 



 

 




