
 

 
 
 
 

 

 

บทบาทหน้าทีข่องผูช่้วยผูว้่าการภาคคอืช่วยสโมสรใหป้ระสบความสาํเรจ็และช่วยเหลอืผูว้่าการภาค ผูช่้วยผูว้่า

การภาคมหีน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่ป็นทางการดงัต่อไปน้ี 

 

หนา้ที่รบัผดิชอบ 

เยีย่มสโมสรอย่างสมํ่าเสมอเพือ่พดูคุยเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสร ทรพัยากรและโอกาสต่างๆ 

สนบัสนุนสโมสรในการกําหนดและทําใหบ้รรลุเป้าหมาย หาทางแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และดาํเนินการตาม

ขอ้กําหนดในเรื่องสมาชกิภาพ การเงนิและอื่นๆ 

ทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างสโมสรและคณะกรรมการต่างๆ ของภาค 

ประเมนิความสามารถของสโมสรเพือ่กระตุน้และเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่ผูนํ้าสโมสรเกี่ยวกบักลยุทธต์่างๆ เพือ่ช่วย

ใหส้โมสรประสบความสําเรจ็ 

สง่เสรมิใหส้โมสรมสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมและคณะกรรมการต่างๆ ของภาค 

นําเสนอขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสรใหผู้ว้่าการภาคทราบอย่างต่อเน่ือง 

รบัข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ต่างๆ ของโรตาร ี

แบ่งปันขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรกบัผูท้ีจ่ะมารบัหน้าทีต่่อจากท่าน 

 

 

 

รายละเอียดงานของ 

ผูช่้วยผูว่้าการภาค 
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ผูช่้วยผูว่้าการภาค 
คาํนาํ 

ในฐานะผูช่้วยผูว้่าการภาค บทบาทหน้าทีข่องท่านในทมีงานภาคเป็นเรื่องทีส่ําคญัมาก  ท่านเป็นผูเ้ชื่อมโยง

ระหว่างสโมสรและภาคและยงัเป็นผูส้นบัสนุนหลกัของสโมสร ความสมัพนัธท์ีท่่านสรา้งขึน้กบัผูนํ้าสโมสรจะทาํ

ใหโ้รตารมีคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
 
โดยการทํางานอย่างใกลช้ดิกบัผูว้่าการภาค ท่านจะ 

•  ทาํใหเ้กดิความต่อเน่ืองในการเป็นผูนํ้า 

•  กระตุน้นายกรบัเลอืก 

•  ช่วยสโมสรใหม้ศีกัยภาพถงึขดีสุด 

 

หนา้ท่ีรบัผดิชอบ 

หน้าทีร่บัผดิชอบทีเ่ป็นทางการ คอื 

•  ไปเยีย่มสโมสรอย่างสมํ่าเสมอเพือ่พดูคุยเกีย่วกบักจิกรรมของสโมสร ทรพัยากรและโอกาสต่างๆ 

• สนบัสนุนสโมสรในการกําหนดและบรรลุเป้าหมาย หาทางแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และดาํเนินการตามขอ้กําหนดใน

เรื่องสมาชกิภาพ การเงนิและอืน่ๆ 

• ทาํหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหว่างสโมสรและคณะกรรมการต่างๆ ของภาค  

• ประเมนิความสามารถของสโมสรเพือ่กระตุน้และเป็นพีเ่ลีย้งใหแ้ก่ผูนํ้าสโมสรเกี่ยวกบักลยุทธต์่างๆ เพือ่ช่วย

ใหส้โมสรประสบความสําเรจ็ 

• สง่เสรมิใหส้โมสรมสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมและคณะกรรมการต่างๆ ของภาค 

• นําเสนอขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัความก้าวหน้าไปสูเ่ป้าหมายของสโมสรใหผู้ว้่าการภาคทราบอย่างต่อเน่ือง 

• รบัข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบัความคดิรเิริม่ต่างๆ ของโรตาร ี

• แบ่งปันขอ้มลูเกีย่วกบัสถานภาพของสโมสรกบัผูท้ีจ่ะมารบัหน้าทีต่่อจากท่าน 

 

การเตรียมตวัสาํหรบับทบาทหนา้ท่ี 

ไม่ว่าท่านจะเป็นผูช่้วยผูว้่าการภาคใหม่หรอืมปีระสบการณ์มาแลว้ การปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเหล่าน้ีจากผูช่้วยผูว้่าการ

ภาคอื่นๆ จะช่วยท่านในการเตรยีมตวัรบับทบาทหน้าที ่
 
1. เขา้ใจบทบาทการเป็นผูนํ้าทีท่่านจะทาํงานในระดบัสโมสรและภาค ควรพยายามพบปะกบัผูค้นทีม่ตีําแหน่ง

หน้าทีเ่หล่าน้ีในระหว่างปีของท่าน 
 
2. ปรกึษาหารอืกบัทมีผูนํ้าภาคว่าจะทํางานร่วมกนัเพือ่สนับสนุนสโมสรไดอ้ย่างไร 
 
3. เขา้ใจถงึวธิกีารใชเ้ครื่องมอืออนไลน์ของโรตาร ี
 
4. พดูคุยกบัผูช่้วยผูว้่าการภาคทีก่ําลงัจะหมดวาระเพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัสโมสรทีจ่ะใหก้ารสนบัสนุน 
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5. เรยีนรูเ้กีย่วกบัจุดแขง็และจุดอ่อนของสโมสร ใชข้อ้มลูเหล่านัน้เพือ่ช่วยวางแผนงานในปี 
 
6. เขา้ร่วมการประชุมอบรม เช่น การสมัมนาอบรมทมีงานภาค การสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก และการอบรม

ประจาํปีของภาค 
 
7. ทาํงานร่วมกบันายกสโมสรรบัเลอืกในระหว่างการสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก (PETS) เพือ่สรา้ง

ความสมัพนัธแ์ละช่วยในการกําหนดเป้าหมาย 
 
8. กําหนดการเยีย่มสโมสรประจาํปี 
 
9. ทาํใหม้ัน่ใจว่าท่านมคีวามคุน้เคยกบัความคดิรเิริม่ นโยบายและทรพัยากรของโรตารทีีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด 

 

 

กําหนดเวลาการเตรยีมตวัจะมคีาํอธบิายในรายละเอยีดถงึวธิกีารเตรยีมตวัสาํหรบับทบาทหน้าที ่กําหนดการ

เตรยีมตวัสาํหรบัผูช่้วยผูว้่าการภาค 
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ใชก้ําหนดการน้ีเพือ่เตรยีมตวัสาํหรบับทบาทหน้าทีข่องท่าน ซึง่รวมถงึการปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดและคาํแนะนําจาก

ผูช่้วยผูว้่าการภาคอื่นๆ 

 

มกราคม-กมุภาพนัธ ์(ก่อนรบัหน้าที)่ 

เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีผู้นําซ่ึงท่านจะทาํงานด้วยในระดบัสโมสรและภาค ควรพยายามพบปะกบัผู้คนท่ี

มีตาํแหน่งเหล่าน้ีในระหว่างปีของท่าน 

ผู้นําภาค ผู้นําสโมสร 

ผูว้่าการภาค นายก 

ผูว้่าการภาครบัเลอืก เลขานุการหรอืเลขานุการบรหิาร 

ผูว้่าการภาคนอมนีิ เหรญัญกิ 

ผูฝึ้กอบรม ผูฝึ้กอบรม 

ผูช่้วยผูว้่าการภาคอื่นๆ  

เลขานุการหรอืเลขานุการบรหิาร  

อดตีผูว้่าการภาค  

 

กมุภาพนัธ์ 

ทาํงานร่วมกบัทีมผู้นําภาค 

• เขา้ใจถงึโครงสรา้งทมีงานภาคและวธิกีารทีส่มาชกิในทมีจะสนบัสนุนคณะกรรมการสโมสร 

• กําหนดแผนงานเพือ่สือ่สารกบัทมีงาน 

• พดูคุยเกีย่วกบัเป้าหมายของภาคกบัผูว้่าการภาครบัเลอืก 

• ตรวจสอบกบัภาคว่า ท่านจะมงีบประมาณประจาํปีหรอืไม่ 

• ตดัสนิใจว่าจะจดัการกบั Membership Leads ในระบบออนไลน์อย่างไร 

• ทาํงานร่วมกบัผูช่้วยผูว้่าการภาคทีก่ําลงัจะหมดวาระและทมีงานภาค เพือ่วางแผนงานทีม่คีวาม

สอดคลอ้ง เป็นจรงิได ้และยัง่ยนืเพือ่สนบัสนุนสโมสร 

 

กมุภาพนัธ-์มีนาคม 

เข้าใจวิธีการใช้เคร่ืองมือออนไลน์ของโรตารี 

• ทรพัยากรที ่My Rotary ใตแ้ทป Manage 

• Rotary Club Central 

• Membership Leads ในระดบัภาค 

กาํหนดการเตรียมตวั 

สาํหรบัผูช่้วยผูว่้าการภาค 
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• Rotary Ideas 

• Rotary Showcase 

• Discussion groups 

• Brand Center 

 

กมุภาพนัธ-์มิถนุายน 

ทาํงานร่วมกบัผู้ช่วยผู้ว่าการภาคท่ีกาํลงัจะหมดวาระ 

• เรยีนรูเ้กีย่วกบัความสาํเรจ็ ความทา้ทายและวฒันธรรมของแต่ละสโมสร 

• ขอคาํแนะนําในการทํางานร่วมกบัสโมสรเหล่าน้ี 

• คน้หาว่ามเีครื่องมอือะไรบา้งสาํหรบัผูช่้วยผูว้่าการภาคทีจ่ะใชใ้นการบรหิารงานสโมสร 

• สอบถามเกีย่วกบัแนวทางในการทาํงานกบัแต่ละสโมสร 

• สงัเกตการเยีย่มสโมสรกบัผูท้ีเ่คยรบัหน้าทีก่่อนหน้าท่าน 

 

กมุภาพนัธ-์มิถนุายน 

เรียนรู้เก่ียวกบัจดุแขง็และจดุอ่อนของสโมสร ใช้ข้อมูลเหล่าน้ีเพื่อช่วยวางแผนงานในปีของท่าน 

• ทบทวนเป้าหมาย ความสาํเรจ็ และคะแนนที ่Rotary Club Central 

• พจิารณารายงานสมาชกิภาพ มลูนิธ ิการเงนิสโมสรและอื่นๆ ที ่My Rotary  

• อ่านจดหมายข่าวของสโมสรและตดิตาม Social Media ของสโมสร 

• ประเมนิสโมสรในเรื่อง 

 โครงสรา้งการดาํเนินงานและประสทิธภิาพ 

 ความเขม้แขง็โดยรวม ทัง้เรื่องสมาชกิภาพ การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิสถานภาพทางการเงนิ การปฏบิตัิ

เกีย่วกบัการบรหิาร และการดแูลเงนิของมลูนิธ ิ

• ทาํงานร่วมกบัทมีงานภาคเพือ่สรา้งแผนงานสําหรบัสโมสรทีต่อ้งการการใสใ่จมากทีสุ่ด และสาํหรบั

สโมสรทีด่าํเนินการไดเ้ป็นอย่างด ี

 

เดือนกมุภาพนัธ-์เมษายน 

เข้าร่วมการอบรมต่างๆ 

• การสมัมนาอบรมทมีงานภาค 

• การสมัมนาอบรมนายกรบัเลอืก 

• การอบรมภาคประจาํปี 

 

เดือนกมุภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม  

ทาํงานร่วมกบันายกรบัเลือกในระหว่างการสมัมนาอบรมนายกรบัเลือก 

• สรา้งความสมัพนัธเ์พือ่ใหส้ามารถเขา้ใจถงึความตอ้งการ 

• สง่เสรมิใหบ่้งชีค้วามตอ้งการของสโมสร 

• สนบัสนุนใหเ้จา้หน้าทีส่โมสรสรา้งบญัช ีMy Rotary 
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• ช่วยพวกเขาในการพฒันาหรอืปรบัแต่งเป้าหมายของสโมสรและกรอกรายละเอยีดลงใน Rotary Club 

Central 

• ทาํใหม้ัน่ใจว่าเจา้หน้าทีส่โมสรปัจจุบนัเพิม่ชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรรบัเลอืกที ่My Rotary หรอืระบบบรหิาร

สโมสร (ท่านจะไดร้บัรายชื่อของเจา้หน้าทีส่โมสรทีย่งัไม่มกีารรายงานจากโรตารใีนเดอืนมนีาคม) 

 ควรจะรายงานชื่อเจา้หน้าทีส่โมสรของปีถดัไปภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 

 นายกสโมสร เลขานุการ เหรญัญกิ ประธานมลูนิธ ิและประธานสมาชกิภาพสามารถเพิม่ชื่อ

เจา้หน้าทีใ่หม่ได ้

• พดูคุยถงึวธิกีารทีภ่าคและสโมสรจะจดัการเกีย่วกบั Membership Leads ในระบบออนไลน์ 

 

เมษายน-มิถนุายน 

จดัทาํกาํหนดการเยี่ยมสโมสรประจาํปี 

• วางแผนงานทีจ่ะเยีย่มแต่ละสโมสรอย่างน้อยสามเดอืนครัง้ 

• กําหนดการเยีย่มตามความตอ้งการของสโมสร 

• สอบถามผูช่้วยผูว้่าการภาคผ่านพน้ถงึวธิกีารกําหนดการเยีย่มสโมสร 

• พบกบันายกสโมสรทุกเดอืน ไม่ว่าจะเป็นการพบปะตวับุคคลหรอืเสมอืนหน่ึงการพบปะกนัเพือ่รบัทราบ

ขอ้มลูขา่วสารปัจจุบนัเกี่ยวกบัความสาํเรจ็และความทา้ทายของสโมสร 

 

ดาํเนินการต่อเนือ่ง 

ต้องทาํให้มัน่ใจว่าท่านมีความคุ้นเคยกบัความคิดริเร่ิม นโยบาย และทรพัยากรล่าสุดของโรตารี 

• บอกรบัจดหมายข่าวโรตาร ีเช่น Rotary Leader 

• เขา้ระบบ My Rotary สมํ่าเสมอ เพือ่ใหท้ราบข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ และวดิโีอ 

• ทาํความคุน้เคยกบัทรพัยากรทีม่อียู่ใน My Rotary 

• อา้งองิถงึเอกสารการบรหิารงานของโรตารเีมื่อทํางานกบัสโมสรในเรื่องทีเ่กี่ยวกบันโยบาย ผูแ้ทนฝ่าย

สนบัสนุนสโมสรและภาคสามารถช่วยเหลอืไดเ้ช่นกนั 
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รายการน้ีจะช่วยท่านในการเตรยีมการเยีย่มสโมสร จดัทําใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของสโมสรและประเภทของการเยีย่มทีท่่านจะดําเนินการ 

 

ก่อนการเยี่ยมสโมสร 

 พจิารณาบนัทกึและรายละเอยีดการปฏบิตักิารจากการเยีย่มและการสือ่สารครัง้สุดทา้ยกบันายกสโมสร 

 ทบทวนเป้าหมาย ความสาํเรจ็ คะแนน และขอ้เสนอแนะที ่Rotary Club Central  

 ทบทวนรายงานที ่My Rotary เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึแนวโน้มดา้นสมาชกิภาพ การบรจิาคใหม้ลูนิธ ิและอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสโมสร 

 อ่านจดหมายข่าวของสโมสร 

 พจิารณาดวู่าสโมสรทําอะไรบา้งบน Social Media   

 ขอขอ้มลูอื่นๆ จากผูว้่าการภาคเพือ่แบ่งปันใหก้บัสโมสร 
 
เพิม่เตมิงานต่างๆ ของท่านเอง: 

 

 

แผนการเยีย่มสโมสร 

ของผูช่้วยผูว่้าการภาค 
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เตือนความจําและกิจกรรมสําหรบัสโมสร 
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ช่ือสโมสร   

บนัทึก คาํแนะนํา 

  

  

  

  

  

  

  

 

  


