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ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร ท่านจะช่วยสโมสรใหด้ าเนินงานดว้ยความราบรื่น 

  

หน้าท่ีรบัผิดชอบ 

ทัว่ไป คณะกรรมการบริหารจดัการ 

เขา้ร่วมการอบรมภาคประจ าปี (DTA)  ช่วยเลขานุการสโมสรในเรื่องระบบการจดัการขอ้มลู
และทรพัยากร (Logistics) และการเขา้ประชุม 

ท างานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่คดัเลอืกและเตรยีม
กรรมการของท่าน ช่วยเหรญัญกิสโมสรเกบ็ค่าบ ารุงสมาชกิ 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตามทีจ่ าเป็น (ตวัอย่างเช่น 
วางแผนการประชุมสโมสร เวบ็ไซตแ์ละจดหมายข่าว
ของสโมสร งานทางสงัคม การเขา้ประชุม) 

จดัการประชุมสโมสรและงานสงัคมทีน่่าสนใจและ
สนุกสนาน 

ประชุมอย่างสม ่าเสมอและวางแผนกจิกรรม 
จดัใหม้กีารสือ่สารของสโมสร เช่น จดหมายข่าวของ
สโมสร 

ก าหนดเป้าหมายของคณะกรรมการซึง่สอดคลอ้ง
และช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของสโมสรในปีนัน้ และ
ตดิตามความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายเหล่านัน้ 

 

ควบคุมงบประมาณของคณะกรรมการ  

ท างานร่วมกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรและ
คณะกรรมการภาคในเรื่องกจิกรรมหรอืความคดิ
รเิริม่ของสโมสรหลายสโมสร 

 

รายงานกจิกรรมและความก้าวหน้าของคณะ 
กรรมการแก่นายกสโมสร คณะกรรมการบรหิาร
สโมสร และสมาชกิสโมสรทัง้หมด 

 

ก าหนดสิง่ทีส่โมสรคาดหวงัจากคณะกรรมการของ
ท่าน 

 

รายละเอียดงานของ 

ประธานคณะกรรมการ 

บริหารจดัการสโมสร 
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ท่านเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร หากท่านยงัไม่มคีณะกรรมการในขณะทีร่บัต าแหน่ง 
ตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการหาบุคคล 1-2 คน  ในหลายๆ สโมสร กรรมการมกัจะท าหน้าทีใ่นคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ถงึ 3 ปี  ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้่ากรรมการในปัจจุบนับางคนอาจจะท างานต่อเนื่องมาถงึปีของท่าน หากตอ้งมี
การแต่งตัง้กรรมการในต าแหน่งทีว่่างลง ควรท างานร่วมกบันายกรบัเลอืกเพือ่หาผูท้ีม่ ีคุณสมบตัดิงัต่อไปนี้  
 ⚫ มคีวามช านาญในการจดัองคก์ร  
 ⚫ มคีวามรูเ้กีย่วกบันโยบายของโรตาร ี 
 ⚫ มคีวามช านาญในการเขยีนหรอืการจดัพมิพ ์   
 ⚫ มคีวามช านาญในเรื่องคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต  

ในฐานะประธาน ท่านจะตอ้งมอบหมายงาน  ดงันัน้ จงึตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะใชค้วามช านาญและความ
สนใจของกรรมการอย่างไรใหด้ทีีสุ่ด ท่านสามารถเตรยีมการใหก้รรมการโดยด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
 ⚫ แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมและเป้าหมายของคณะกรรมการ 
 ⚫ จบัคู่กรรมการใหม่กบักรรมการทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า   
 ⚫ สง่เสรมิการสือ่สารของผูท้ีท่ างานเหมอืนกนัในสโมสรอื่นๆ   
 ⚫ แจง้ใหท้ราบถงึกจิกรรมและการประชุมต่างๆ ของภาค  
 ⚫ แบ่งปันทรพัยากรต่างๆ  

ร่วมมอืกบัคณะกรรมการอื่นๆ ของสโมสรเพือ่ท าใหเ้กดิผลกระทบสงูสุดทัง้สโมสร การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารสโมสรเป็นโอกาสอนัดยีิง่ทีจ่ะไดพ้ดูคุยกนัอย่างต่อเนื่อง 

การก าหนดเป้าหมาย 
ในบทบาทของท่าน ท่านตอ้งมัน่ใจว่าคณะกรรมการไดก้ าหนดเป้าหมายและท างานบรรลุเป้าหมายประจ าปี
ซึง่สนบัสนุนแผนกลยุทธข์องสโมสร ท่านจะก าหนดเป้าหมายร่วมกบันายกรบัเลอืกและผูน้ าสโมสรรบัเลอืก
อื่นๆ ในการอบรมภาคประจ าปี (District Training Assembly) นายกหรอืเลขานุการสามารถใส่เป้าหมายที ่
Rotary Club Central 
 
เป้าหมายท่ีมปีระสิทธิภาพ 
เป้าหมายประจ าปีของท่านตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพของคณะกรรมการและความสนใจของสโมสร 
เป้าหมายควรจะมลีกัษณะดงันี้ คอื มสีว่นร่วม วดัผลได ้ทา้ทาย สามารถประสบความส าเรจ็ได ้และมี
ก าหนดเวลาชดัเจน (ตวัอย่างเช่น สโมสรของเราจะปรบัปรุงเวบ็ไซตอ์ย่างน้อยทุกสปัดาห)์ 
 

ท างานกบั 

คณะกรรมการของท่าน 



คณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร   |   3 

แผนปฏิบติัการ 
ท างานร่วมกบัคณะกรรมการของท่านเพือ่สรา้งแผนปฏบิตักิาร ซึง่กค็อืความต่อเนื่องของขัน้ตอนเลก็ๆ ที่
จ าเป็นในการบรรลุเป้าหมายประจ าปีแต่ละเป้าหมาย ทุกขัน้ตอนจะตอ้ง 
 ⚫ ก าหนดว่าใครจะรบัผดิชอบด าเนินการ   
 ⚫ ระบุวนัครบก าหนด 
 ⚫ ตดัสนิใจว่าจะวดัความก้าวหน้าและความส าเรจ็อย่างไร   
 ⚫ พจิารณาทรพัยากรทีม่อียู่แลว้และหาทรพัยากรทีต่อ้งการใหไ้ด้ 
 ⚫ ประเมนิความก้าวหน้าอย่างสม ่าเสมอและปรบัเป้าหมายตามความจ าเป็น   
 
การให้แรงจงูใจ 
หน้าทีร่บัผดิชอบสว่นหน่ึงในฐานะประธาน คอื ท าใหก้รรมการของท่านมแีรงจงูใจอย่างต่อเนื่อง จงจ าไวว้่า
กรรมการของท่านเป็นอาสาสมคัร สิง่ทีจ่งูใจโดยทัว่ไปไดแ้ก่ 
 ⚫ ความมัน่ใจว่าเป้าหมายของคณะกรรมการจะบรรลุความส าเรจ็ได ้และจะเป็นประโยชน์แก่สโมสร

และชุมชน 
 ⚫ โอกาสในมติรภาพและการเป็นเครอืข่าย   
 ⚫ งานทีม่อบหมายใหต้อ้งใชค้วามเชีย่วชาญของกรรมการแต่ละคน   
 ⚫ ความพยายามทีจ่ะท าใหง้านของคณะกรรมการมคีวามสนุกสนาน 
 

งบประมาณ 
ก่อนวนัที ่1 กรกฎาคม ท่านตอ้งท างานร่วมกบัประธานคณะกรรมการและเหรญัญกิสโมสรทีจ่ะหมดวาระ
เพือ่ปรกึษาหารอืเรื่องการเงนิทีค่ณะกรรมการของท่านต้องการ และขอใหร้วมการเงนินัน้เอาไวใ้น
งบประมาณของสโมสร ตอ้งพจิารณากจิกรรมการหาทุนทีว่างแผนเอาไวแ้ลว้ดว้ย 

ท่านตอ้งดแูลกองทุน ธุรกรรมการเงนิและรายงานต่างๆ ของคณะกรรมการ รวมทัง้ระมดัระวงัสถานะของ
งบประมาณตลอดเวลา  การประชุมกบัเหรญัญกิของสโมสรอย่างสม ่าเสมอจะช่วยใหส้ามารถปฏบิตักิารได้
ทนัทเีมื่อมปัีญหาเกดิขึน้ 
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ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร ท่านจะท างานกบันายกและคณะกรรมการสมาชกิภาพ
ของสโมสรเพือ่วางแผนงานทีจ่ะท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วมและมคีวามสมัพนัธอ์ย่างต่อเนื่อง เริม่ตน้ดว้ยการ
ประเมนิสโมสรโดยการใชเ้ครื่องมอื เช่น การตรวจสอบสถานภาพของสโมสรโรตาร ี(Rotary Club Health 
Check) และ การส ารวจความพงึพอใจของสมาชกิ (Member Satisfaction Survey) วเิคราะหผ์ลทีไ่ดร้บั แลว้
จงึท างานร่วมกบัผูน้ าสโมสรเพือ่ท าการเปลีย่นแปลงซึง่จะปรบัปรุงประสบการณ์ในสโมสรของสมาชกิใหด้ขีึน้ 

งานศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าสโมสรทีม่คีวามยดืหยุ่นมากกว่าจะดงึดดูความสนใจของสมาชกิใหม่ไดด้กีว่า 
และท าใหส้มาชกิปัจจุบนัมสี่วนร่วมอยู่เสมอ พจิารณาตวัเลอืกเพือ่ความยดืหยุ่นเหล่านี้ 
 ⚫ ลดความถีข่องการประชุม (อย่างไรกต็ามสโมสรจะตอ้งประชุมดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งเดอืนละ 2 ครัง้) 
 ⚫ ก าหนดวนัและเวลาทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัการประชุม 
 ⚫ เปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิการประชุม  
 ⚫ นบัโครงการบ าเพญ็ประโยชน์หรอืงานสงัคมเป็นเสมอืนการประชุม 
 ⚫ เลอืกว่าจะประชุมแบบพบปะกนัหรอืออนไลน์ เปลีย่นแปลงไดร้ะหว่างการประชุมออนไลน์และพบปะ

กนั หรอืใชท้ัง้สองรูปแบบในเวลาเดยีวกนั (ตวัอย่างเช่น สมาชกิสามารถเขา้ร่วมประชุมแบบพบปะ
กนัผ่าน video chat) 

 ⚫ พจิารณาประเภทสมาชกิต่างๆ กนัว่าอาจจะเป็นผลดตี่อสโมสรของท่านหรอืไม่ ส ารวจดตูวัเลอืก เช่น 
สมาชกิภาพแบบครอบครวั (Family)  แบบจเูนียร ์(Junior) หรอืแบบองคก์ร (Corporate) ท่าน
สามารถก าหนดนโยบายเกีย่วกบัค่าบ ารุง การเขา้ประชุม หรอืความคาดหวงัในการบ าเพญ็ประโยชน์
ส าหรบัแต่ละประเภทไดต้ราบเท่าทีส่โมสรรายงานว่าคนเหล่านี้เป็นสมาชกิสามญั และเกบ็ค่าบ ารุง
สมาชกิโรตารสีากลจากพวกเขา 

 ⚫ เชญิโรทาแรคเทอรใ์หเ้ขา้ร่วมในสโมสรของท่านขณะทีย่งัเป็นสมาชกิของสโมสรโรทาแรคทอ์ยู่ หาก
เลอืกท าเช่นนัน้ สามารถใหค้วามช่วยเหลอืเป็นพเิศษแก่สมาชกิเหล่านี้ได ้เช่น ลดหย่อนขอ้ก าหนด
ในการเขา้ประชุมหรอืลดค่าธรรมเนียม ตราบเท่าทีไ่ดแ้สดงไวใ้นขอ้บงัคบัสโมสร 

ขอใหม้คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละสนุกสนาน! ดเูพจ Club Flexibility ที ่My Rotary และหลกัสตูร Practicing 
Flexibility and Innovation ที ่Learning Center เพือ่ช่วยในการเริม่ตน้ 

แต่งตัง้บุคคลหนึ่งในคณะกรรมการของท่านเพือ่พฒันาวาระการประชุมของสโมสร ตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรค์
และลองสิง่แปลกใหม่เพือ่ดงึดดูความสนใจของสมาชกิ ดูเอกสารเป็นสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่เสมอ: แผนผูน้ าสโมสร
ของท่าน (Be a Vibrant Club: Your Club Leadership Plan) เพือ่ใหไ้ดแ้นวคดิว่าสโมสรจะปรบัรปูแบบการ
ประชุมอย่างไรเพือ่ท าใหส้โมสรมคีวามกระตอืรอืรน้

สรา้งสรรคป์ระสบการณส์โมสร 

ในการมีสว่นรว่ม 
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ตวัอย่างรปูแบบการประชุมและตวัอย่างการใชง้าน 

ตวัอย่างรปูแบบการประชุม 
การประชุมปกติ งานกิจกรรมสงัคม 

• ใหเ้วลาสมาชกิแบ่งปันความคดิเหน็ในการท าให้
ชุมชนดขีึน้ 

• ใชเ้วลาประชุมในการวางแผนกจิกรรมและโครงการ
ต่างๆ 

• เสนอใหส้มาชกิมทีางเลอืกในการมสีว่นร่วมโดย
สมคัรใจ หากไม่สามารถจะมาประชุมดว้ยตนเอง 

• ใหส้มาชกิไดพู้ดคุยเกีย่วกบัตนเองแทนการจดัใหม้ี
ผูบ้รรยาย 

• จดัใหแ้ต่ละการประชุมมปีระเดน็หลกั (Theme) 
ต่างๆ กนั 

• หมุนเวยีนสถานทีป่ระชุม 
• จดัใหก้ารรบัประทานอาหารเป็นทางเลอืก 
• แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกี่ยวกบังานโรตารใีนช่วง
ครึง่แรกของการประชุม และใชช้่วงหลงัส าหรบั
กจิกรรมทีส่นุกสนาน 

• เชญิสมาชกิทีค่าดหวงัใหพ้ดูคุยในฐานะทีเ่ป็นผู้ 
เชีย่วชาญธุรกจิในหวัขอ้ทีเ่กี่ยวกบัโครงการของท่าน 

 

• จดัใหม้กีารประชุมหารอือย่างเป็นกนัเองประจ าปี
เพือ่ความสนุกสนานและแสดงผลงานทีไ่ดท้ าในปี
ทีผ่่านมา 

• ประชุมเดอืนละหน่ึงครัง้ทีร่า้นอาหารหรอืสถานที่
อื่นเพือ่เป็นการพบปะสงัสรรค ์

• วางแผนงานกจิกรรมและการท่องเทีย่วซึ่งรวมถงึ
สมาชกิในครอบครวัและโรทาแรคเทอรต์ลอดทัง้ปี 

• เฉลมิฉลองเหตุการณ์ส าคญัสว่นตวัและโอกาส
พเิศษอื่นๆ ทีส่ าคญัของสมาชกิ 

 

งานการเป็นเครือข่ายและการอบรม โครงการบ าเพญ็ประโยชน์ 
• จดัประชุมการเป็นเครอืข่ายเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์
และไมตรจีติระหว่างกนั 

• จดังานการเป็นเครอืขา่ยร่วมกบัโรทาแรคเทอรแ์ละ
เชญิผูม้วีชิาชพีดา้นธุรกจิในชุมชนมาร่วม เพือ่ให้
สโมสรเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ เพื่อน าสมาชกิใหม่เขา้มา
และเพือ่สรา้งการเป็นเพือ่นผูร้่วมโครงการทีอ่าจจะ
เป็นไปได ้

• วางแผนงานอบรมเพือ่สง่เสรมิทกัษะการเป็นผูน้ า
ของสมาชกิ หรอืสอนทกัษะความช านาญใหม่ๆ ซึง่
จะช่วยพวกเขาในการด าเนินโครงการ 

 

• เป็นเพือ่นร่วมโครงการกบัองคก์รอื่นเพือ่ขยาย
ขอบเขตการท างานสู่ภายนอก 

• ท าใหม้ัน่ใจว่าสมาชกิมสีว่นร่วมในกจิกรรมทีพ่วก
เขามคีวามสนใจอย่างจรงิจงั 

• สรา้งโอกาสในการท างานอาสาสมคัรในชุมชน
ร่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ และพดูคุยถงึประสบการณ์
ในการประชุมหลงัจากนัน้ 

• จดัใหโ้รทาแรคเทอรม์สีว่นร่วมในการเสนอแนะ
และเป็นผูน้ าโครงการบ าเพญ็ประโยชน์ โดยมี
สมาชกิทีม่ปีระสบการณ์เป็นผูใ้หค้ าแนะน า 
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ในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร ท่านมบีทบาทส าคญัในการสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทีด่ี
แก่สมาชกิ  สโมสรตอ้งการสมาชกิทีก่ระตอืรอืรน้และมสีว่นร่วมเพือ่บ าเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชนและดงึดดู
ความสนใจสมาชกิใหม่ การประชุมควรจะสนุกสนานและมปีฏสิมัพนัธ์ 

หน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการประชุมของท่านอาจจะรวมถงึ 
 ⚫ เตรยีมประกาศต่างๆ  
 ⚫ วางแผนโปรแกรม 
 ⚫ ท าก าหนดการของผูบ้รรยาย 
 ⚫ แจกและเกบ็ป้ายชื่อ 
 ⚫ คดิคะแนนประชุม 
 ⚫ ช าระค่าอาหาร 
 ⚫ เตรยีมการต่างๆ (การเดนิทาง ค่าใชจ่้าย จดหมายขอบคุณ) ส าหรบัผูบ้รรยาย 
 ⚫ จดัเอกสารการประชุมทดแทนใหโ้รแทเรยีนทีม่าเยอืน 

ควรท างานกบัเลขานุการเพื่อก าหนดว่าเลขานุการจะช่วยท่านเกีย่วกบัหน้าทีร่บัผดิชอบในการประชุมของ
สโมสรไดอ้ย่างไรบา้ง 
 
การประชุมกิจกรรมสโมสร (Club Assembly) 
การประชุมกจิกรรมสโมสรเป็นโอกาสส าหรบัสมาชกิทุกคนในการ 
 ⚫ พจิารณาและพูดคุยเกีย่วกบัการประชุมและกจิกรรมของสโมสร  
 ⚫ ระดมความคดิเหน็ส าหรบัโครงการและกจิกรรมต่างๆ 
 ⚫ พจิารณาจุดแขง็ โอกาสและจุดอ่อนของสโมสร 
 ⚫ ก าหนดเป้าหมายและพฒันาแผนปฏบิตักิาร 
 ⚫ ประสานงานกจิกรรมของคณะกรรมการ 
 ⚫ เรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัโรตาร ี 

ควรขอขอ้มลูจากสมาชกิล่วงหน้าเพือ่ใหส้ามารถวางแผนงานการประชุมกจิกรรมสโมสรทีต่อบสนองความ
สนใจและความห่วงใยของสมาชกิ สอบถามนายกและเลขานุการถงึเป้าหมายของการประชุมกจิกรรมสโมสร
แต่ละครัง้และสอบถามว่าคณะกรรมการของท่านจะช่วยวางแผนการประชุมไดอ้ย่างไรบา้ง การประชุมนี้
สามารถจดัไดต้ลอดทัง้ปีเพื่อพดูคุยถงึเรื่องทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัตามทีแ่สดงไวใ้นตารางต่อไปนี้ 
 

การประชุม 
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กรอบเวลา วตัถุประสงค ์

หลงัจากการอบรมภาคประจ าปี (District 
Training Assembly)  

เพือ่อธบิาย ทบทวนและหารอืแผนงานทีส่รา้งขึน้ในการอบรม
ภาคประจ าปี 

หลงัจากวนัที ่1 กรกฎาคม เพือ่หารอืและมมีตเิหน็ชอบแผนกลยุทธ์ส าหรบัปีทีจ่ะมาถงึ 

2 สปัดาหก์่อนการเยีย่มอย่างเป็นทางการ
ของผูว้่าการภาค 

เพือ่เตรยีมการเยีย่ม 

ระหว่างการเยีย่มอย่างเป็นทางการของ      
ผูว้่าการภาค 

เพือ่พดูคุยเกีย่วกบักจิกรรม เป้าหมาย ความส าเรจ็ และความ
ห่วงใยของสโมสรกบัผูว้่าการภาค 

กลางปีโรตาร ี เพือ่ทบทวนความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายและพจิารณาแผนงาน
ส าหรบัช่วงเวลาทีเ่หลอืของปี 

ในเดอืนเมษายนหรอืพฤษภาคม เพือ่เปิดโอกาสใหม้กีารอภปิรายแบบเปิดกวา้ง 
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บทบาทหน่ึงของท่านในฐานะประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสร คอืการสรา้งแผนการสือ่สารทีจ่ะ
ท าใหส้มาชกิไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสรและภาค รวมทัง้ข่าวสารของโรตารอียู่เสมอ ตอ้ง
มัน่ใจว่าสโมสรมผีูท้ีจ่ะเสยีสละเวลาท าการปรบัขอ้มลูบนเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นปัจจุบนัเพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัทราบ
ขา่วสารอยู่เสมอและเพือ่ดงึดดูความสนใจสมาชกิทีค่าดหวงั 

ขอ้มลูขา่วสารบางอย่างทีส่ามารถบรรจุเอาไวใ้นการสือ่สารของท่าน 
 ⚫ ก าหนดการประชุมและกจิกรรมของสโมสรทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ 
 ⚫ เป้าหมาย แผนงาน และโครงการของสโมสร   
 ⚫ ผลการประชุมทีส่ าคญัๆ ของสโมสรและภาค   
 ⚫ วนัเกดิ วนัครบรอบ การยกย่อง ฯลฯ   
 ⚫ ขา่วสารเกี่ยวกบัสโมสร ภาค และโรตารสีากล 

พืน้ทีบ่นเวบ็ไซตข์องสโมสรในสว่นทีม่ขีอ้มลูสว่นตวัของสมาชกิควรปกป้องดว้ยการใชพ้าสเวริด์ หาก 
โดเมนเนมของเวบ็ไซตส์โมสรมคี าว่า “Rotary” รวมอยู่ ตอ้งมัน่ใจว่ามคี าทีบ่่งชีส้โมสรดว้ย (ตวัอย่างเช่น 
www.anycityrotaryclub.org) ดแูนวทางเพิม่เตมิไดท้ีคู่่มอืค าแนะน าเอกลกัษณ์เสยีงและภาพ (Voice and 
Visual Identity Guidelines) และ Quick Start Guide for Club Websites 

ท่านสามารถใชเ้ครื่องมอืเพื่อการสง่เสรมิดงัต่อไปนี้ที ่My Rotary 
 ⚫ Brand Center – ศูนยร์วมโลโก ้รปูภาพ วดิโีอ ค าแนะน า โฆษณา และตน้แบบ (Template)  

คนพดูจรงิท าจรงิ (People of Action)  
 ⚫ Press Center – ศูนยก์ลางทีร่วบรวมชิน้ขา่ว เอกสารขอ้เทจ็จรงิ และทรพัยากรส าหรบัสือ่ 
 ⚫ บรกิารดงึข่าวสารจากเวบ็ต่างๆ มาแสดงไวห้น้าเวบ็เพจ (RSS feed) – ข่าวสารของโรตารทีี่

จดัรูปแบบและถูกสง่ไปยงัเวบ็ไซตข์องสโมสรหรอืผูอ้่านขา่ว 

ใชส้ือ่ทางสงัคมเพือ่แบ่งปันขา่วสารของสโมสรกบัสมาชกิ และเชื่อมโยงกบัหน้าเพจเครอืขา่ยทางการของ 
โรตารเีพือ่แบ่งปันเรื่องราว ความคดิเหน็ วดิโีอและรปูภาพ  

ท างานร่วมกบัประธานคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะเพือ่พจิารณาก าหนดว่าคณะกรรมการชุดใดจะ
รบัผดิชอบเกีย่วกบัจดหมายข่าว เวบ็ไซต ์บญัชสีือ่ทางสงัคม และการสือ่สารเพือ่การตลาด รวมทัง้การ
สือ่สารอื่นๆ สูส่มาชกิและผูท้ีม่ใิช่สมาชกิ 

 

การสื่อสารของสโมสร 
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การอบรมภาคประจ าปีเป็นโอกาสอนัดยีิง่ในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูน้ าสโมสรรบัเลอืกคนอื่นๆ 
ค าถามเหล่านี้จะช่วยท่านในการเตรยีมตวัส าหรบัการอบรม

หน้าทีร่บัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารจดัการสโมสรมอีะไรบา้ง? หน้าทีข่องท่านในฐานะประธานมี
อะไรบา้ง? 
 
 
 
คณะกรรมการของท่านไดร้บัมอบหมายใหท้ างานตามเป้าหมายของสโมสรในขอ้ใด? 
 
 
 
ท่านวางแผนจะท ากจิกรรมประเภทใดเพือ่ใหส้มาชกิสโมสรไดพ้บปะสงัสรรคก์นั? 
 
 
 
ท่านจะท าใหก้ารประชุมสโมสรคงความน่าสนใจและตรงประเดน็ไดอ้ย่างไร? 
 
 
 
สโมสรของท่านจะสือ่ขา่วสารถงึสมาชกิอย่างไร? ใครมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการสือ่สารน้ี? 
 
 
 
ท่านจะมอบหมายงานอะไรบา้งใหก้รรมการ? ท่านจะสนบัสนุนพวกเขาอย่างไร? 

ค าถามเพื่อการอภิปราย  

ในการอบรมภาคประจ าปี 





 

 



 

 




