รายละเอียดงานของ
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
บทบาทหน้าทีข่ องผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคคือช่วยสโมสรให้ประสบความสําเร็จและช่วยเหลือผูว้ ่าการภาค ผูช้ ่วยผูว้ ่า
การภาคมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีเ่ ป็ นทางการดังต่อไปนี้

หน้าที่รบั ผิดชอบ
เยีย่ มสโมสรอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับกิจกรรมของสโมสร ทรัพยากรและโอกาสต่างๆ
สนับสนุ นสโมสรในการกําหนดและทําให้บรรลุเป้ าหมาย หาทางแก้ไขข้อขัดแย้ง และดําเนินการตาม
ข้อกําหนดในเรื่องสมาชิกภาพ การเงินและอื่นๆ
ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างสโมสรและคณะกรรมการต่างๆ ของภาค
ประเมินความสามารถของสโมสรเพือ่ กระตุน้ และเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้แก่ผนู้ ําสโมสรเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ เพือ่ ช่วย
ให้สโมสรประสบความสําเร็จ
ส่งเสริมให้สโมสรมีสว่ นเกีย่ วข้องในกิจกรรมและคณะกรรมการต่างๆ ของภาค
นําเสนอข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสรให้ผวู้ ่าการภาคทราบอย่างต่อเนื่อง
รับข่าวสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับความคิดริเริม่ ต่างๆ ของโรตารี
แบ่งปั นข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของสโมสรกับผูท้ จ่ี ะมารับหน้าทีต่ ่อจากท่าน

ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
คํานํา

ในฐานะผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค บทบาทหน้าทีข่ องท่านในทีมงานภาคเป็ นเรื่องทีส่ ําคัญมาก ท่านเป็ นผูเ้ ชื่อมโยง
ระหว่างสโมสรและภาคและยังเป็ นผูส้ นับสนุ นหลักของสโมสร ความสัมพันธ์ทท่ี ่านสร้างขึน้ กับผูน้ ําสโมสรจะทํา
ให้โรตารีมคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้
โดยการทํางานอย่างใกล้ชดิ กับผูว้ ่าการภาค ท่านจะ
• ทําให้เกิดความต่อเนื่องในการเป็ นผูน้ ํา
• กระตุน้ นายกรับเลือก
• ช่วยสโมสรให้มศี กั ยภาพถึงขีดสุด

หน้าที่รบั ผิดชอบ

หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีเ่ ป็ นทางการ คือ
• ไปเยีย่ มสโมสรอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ พูดคุยเกีย่ วกับกิจกรรมของสโมสร ทรัพยากรและโอกาสต่างๆ
• สนับสนุ นสโมสรในการกําหนดและบรรลุเป้ าหมาย หาทางแก้ไขข้อขัดแย้ง และดําเนินการตามข้อกําหนดใน
เรื่องสมาชิกภาพ การเงินและอืน่ ๆ
• ทําหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างสโมสรและคณะกรรมการต่างๆ ของภาค
• ประเมินความสามารถของสโมสรเพือ่ กระตุน้ และเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้แก่ผนู้ ําสโมสรเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ เพือ่ ช่วย
ให้สโมสรประสบความสําเร็จ
• ส่งเสริมให้สโมสรมีสว่ นเกีย่ วข้องในกิจกรรมและคณะกรรมการต่างๆ ของภาค
• นําเสนอข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับความก้าวหน้าไปสูเ่ ป้ าหมายของสโมสรให้ผวู้ ่าการภาคทราบอย่างต่อเนื่อง
• รับข่าวสารทีเ่ ป็ นปั จจุบนั เกีย่ วกับความคิดริเริม่ ต่างๆ ของโรตารี
• แบ่งปั นข้อมูลเกีย่ วกับสถานภาพของสโมสรกับผูท้ จ่ี ะมารับหน้าทีต่ ่อจากท่าน

การเตรียมตัวสําหรับบทบาทหน้าที่

ไม่ว่าท่านจะเป็ นผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคใหม่หรือมีประสบการณ์มาแล้ว การปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดเหล่านี้จากผูช้ ่วยผูว้ ่าการ
ภาคอื่นๆ จะช่วยท่านในการเตรียมตัวรับบทบาทหน้าที่
1. เข้าใจบทบาทการเป็ นผูน้ ําทีท่ ่านจะทํางานในระดับสโมสรและภาค ควรพยายามพบปะกับผูค้ นทีม่ ตี ําแหน่ง
หน้าทีเ่ หล่านี้ในระหว่างปี ของท่าน
2. ปรึกษาหารือกับทีมผูน้ ําภาคว่าจะทํางานร่วมกันเพือ่ สนับสนุนสโมสรได้อย่างไร
3. เข้าใจถึงวิธกี ารใช้เครื่องมือออนไลน์ของโรตารี
4. พูดคุยกับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคทีก่ ําลังจะหมดวาระเพือ่ เรียนรูเ้ กีย่ วกับสโมสรทีจ่ ะให้การสนับสนุน
1

5. เรียนรูเ้ กีย่ วกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสโมสร ใช้ขอ้ มูลเหล่านัน้ เพือ่ ช่วยวางแผนงานในปี
6. เข้าร่วมการประชุมอบรม เช่น การสัมมนาอบรมทีมงานภาค การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก และการอบรม
ประจําปี ของภาค
7. ทํางานร่วมกับนายกสโมสรรับเลือกในระหว่างการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) เพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์และช่วยในการกําหนดเป้ าหมาย
8. กําหนดการเยีย่ มสโมสรประจําปี
9. ทําให้มนใจว่
ั ่ าท่านมีความคุน้ เคยกับความคิดริเริม่ นโยบายและทรัพยากรของโรตารีทเ่ี ป็ นปั จจุบนั ทีส่ ุด

กําหนดเวลาการเตรียมตัวจะมีคาํ อธิบายในรายละเอียดถึงวิธกี ารเตรียมตัวสําหรับบทบาทหน้าที่ กําหนดการ
เตรียมตัวสําหรับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
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กําหนดการเตรียมตัว
สําหรับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
ใช้กําหนดการนี้เพือ่ เตรียมตัวสําหรับบทบาทหน้าทีข่ องท่าน ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุดและคําแนะนําจาก
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคอื่นๆ
มกราคม-กุมภาพันธ์ (ก่อนรับหน้ าที)่
เข้าใจถึงบทบาทหน้ าที่ผ้นู ําซึ่งท่านจะทํางานด้วยในระดับสโมสรและภาค ควรพยายามพบปะกับผู้คนที่
มีตาํ แหน่ งเหล่านี้ ในระหว่างปี ของท่าน
ผู้นําภาค
ผู้นําสโมสร
ผูว้ ่าการภาค
นายก
ผูว้ ่าการภาครับเลือก
เลขานุการหรือเลขานุการบริหาร
ผูว้ ่าการภาคนอมินี
เหรัญญิก
ผูฝ้ ึกอบรม
ผูฝ้ ึกอบรม
ผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคอื่นๆ
เลขานุการหรือเลขานุการบริหาร
อดีตผูว้ ่าการภาค
กุมภาพันธ์
ทํางานร่วมกับทีมผู้นําภาค
• เข้าใจถึงโครงสร้างทีมงานภาคและวิธกี ารทีส่ มาชิกในทีมจะสนับสนุนคณะกรรมการสโมสร
• กําหนดแผนงานเพือ่ สือ่ สารกับทีมงาน
• พูดคุยเกีย่ วกับเป้ าหมายของภาคกับผูว้ ่าการภาครับเลือก
• ตรวจสอบกับภาคว่า ท่านจะมีงบประมาณประจําปี หรือไม่
• ตัดสินใจว่าจะจัดการกับ Membership Leads ในระบบออนไลน์อย่างไร
• ทํางานร่วมกับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคทีก่ ําลังจะหมดวาระและทีมงานภาค เพือ่ วางแผนงานทีม่ คี วาม
สอดคล้อง เป็ นจริงได้ และยังยื
่ นเพือ่ สนับสนุนสโมสร
กุมภาพันธ์-มีนาคม
เข้าใจวิ ธีการใช้เครื่องมือออนไลน์ ของโรตารี
• ทรัพยากรที่ My Rotary ใต้แทป Manage
• Rotary Club Central
• Membership Leads ในระดับภาค
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•
•
•
•

Rotary Ideas
Rotary Showcase
Discussion groups
Brand Center

กุมภาพันธ์-มิถนุ ายน
ทํางานร่วมกับผู้ช่วยผู้ว่าการภาคที่กาํ ลังจะหมดวาระ
• เรียนรูเ้ กีย่ วกับความสําเร็จ ความท้าทายและวัฒนธรรมของแต่ละสโมสร
• ขอคําแนะนําในการทํางานร่วมกับสโมสรเหล่านี้
• ค้นหาว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างสําหรับผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคทีจ่ ะใช้ในการบริหารงานสโมสร
• สอบถามเกีย่ วกับแนวทางในการทํางานกับแต่ละสโมสร
• สังเกตการเยีย่ มสโมสรกับผูท้ เ่ี คยรับหน้าทีก่ ่อนหน้าท่าน
กุมภาพันธ์-มิ ถนุ ายน
เรียนรู้เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของสโมสร ใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อช่วยวางแผนงานในปี ของท่าน
• ทบทวนเป้ าหมาย ความสําเร็จ และคะแนนที่ Rotary Club Central
• พิจารณารายงานสมาชิกภาพ มูลนิธิ การเงินสโมสรและอื่นๆ ที่ My Rotary
• อ่านจดหมายข่าวของสโมสรและติดตาม Social Media ของสโมสร
• ประเมินสโมสรในเรื่อง
 โครงสร้างการดําเนินงานและประสิทธิภาพ
 ความเข้มแข็งโดยรวม ทัง
้ เรื่องสมาชิกภาพ การบริจาคให้มลู นิธิ สถานภาพทางการเงิน การปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการบริหาร และการดูแลเงินของมูลนิธิ
• ทํางานร่วมกับทีมงานภาคเพือ่ สร้างแผนงานสําหรับสโมสรทีต่ อ้ งการการใส่ใจมากทีส่ ุด และสําหรับ
สโมสรทีด่ าํ เนินการได้เป็ นอย่างดี
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
เข้าร่วมการอบรมต่างๆ
• การสัมมนาอบรมทีมงานภาค
• การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก
• การอบรมภาคประจําปี
เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม
ทํางานร่วมกับนายกรับเลือกในระหว่างการสัมมนาอบรมนายกรับเลือก
• สร้างความสัมพันธ์เพือ่ ให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการ
• ส่งเสริมให้บ่งชีค้ วามต้องการของสโมสร
• สนับสนุ นให้เจ้าหน้าทีส่ โมสรสร้างบัญชี My Rotary
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• ช่วยพวกเขาในการพัฒนาหรือปรับแต่งเป้ าหมายของสโมสรและกรอกรายละเอียดลงใน Rotary Club
Central
• ทําให้มนใจว่
ั ่ าเจ้าหน้าทีส่ โมสรปั จจุบนั เพิม่ ชื่อเจ้าหน้าทีส่ โมสรรับเลือกที่ My Rotary หรือระบบบริหาร
สโมสร (ท่านจะได้รบั รายชื่อของเจ้าหน้าทีส่ โมสรทีย่ งั ไม่มกี ารรายงานจากโรตารีในเดือนมีนาคม)
 ควรจะรายงานชื่อเจ้าหน้ าทีส
่ โมสรของปี ถดั ไปภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์
 นายกสโมสร เลขานุ การ เหรัญญิก ประธานมูลนิธ ิ และประธานสมาชิกภาพสามารถเพิม
่ ชื่อ
เจ้าหน้าทีใ่ หม่ได้
• พูดคุยถึงวิธกี ารทีภ่ าคและสโมสรจะจัดการเกีย่ วกับ Membership Leads ในระบบออนไลน์
เมษายน-มิ ถนุ ายน
จัดทํากําหนดการเยี่ยมสโมสรประจําปี
• วางแผนงานทีจ่ ะเยีย่ มแต่ละสโมสรอย่างน้อยสามเดือนครัง้
• กําหนดการเยีย่ มตามความต้องการของสโมสร
• สอบถามผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาคผ่านพ้นถึงวิธกี ารกําหนดการเยีย่ มสโมสร
• พบกับนายกสโมสรทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็ นการพบปะตัวบุคคลหรือเสมือนหนึ่งการพบปะกันเพือ่ รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารปั จจุบนั เกี่ยวกับความสําเร็จและความท้าทายของสโมสร
ดําเนิ นการต่อเนื อ่ ง
ต้องทําให้มนใจว่
ั ่ าท่านมีความคุ้นเคยกับความคิ ดริเริ่ ม นโยบาย และทรัพยากรล่าสุดของโรตารี
• บอกรับจดหมายข่าวโรตารี เช่น Rotary Leader
• เข้าระบบ My Rotary สมํ่าเสมอ เพือ่ ให้ทราบข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ และวิดโี อ
• ทําความคุน้ เคยกับทรัพยากรทีม่ อี ยู่ใน My Rotary
• อ้างอิงถึงเอกสารการบริหารงานของโรตารีเมื่อทํางานกับสโมสรในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับนโยบาย ผูแ้ ทนฝ่ าย
สนับสนุ นสโมสรและภาคสามารถช่วยเหลือได้เช่นกัน
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แผนการเยีย่ มสโมสร
ของผูช้ ่วยผูว้ ่าการภาค
รายการนี้จะช่วยท่านในการเตรียมการเยีย่ มสโมสร จัดทําให้เหมาะสมกับความต้องการของสโมสรและประเภทของการเยีย่ มทีท่ ่านจะดําเนินการ
ก่อนการเยี่ยมสโมสร
 พิจารณาบันทึกและรายละเอียดการปฏิบต
ั กิ ารจากการเยีย่ มและการสือ่ สารครัง้ สุดท้ายกับนายกสโมสร
 ทบทวนเป้ าหมาย ความสําเร็จ คะแนน และข้อเสนอแนะที่ Rotary Club Central
 ทบทวนรายงานที่ My Rotary เพือ
่ ให้เข้าใจถึงแนวโน้มด้านสมาชิกภาพ การบริจาคให้มลู นิธิ และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสโมสร
 อ่านจดหมายข่าวของสโมสร
 พิจารณาดูว่าสโมสรทําอะไรบ้างบน Social Media
 ขอข้อมูลอื่นๆ จากผูว
้ ่าการภาคเพือ่ แบ่งปั นให้กบั สโมสร
เพิม่ เติมงานต่างๆ ของท่านเอง:
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เตือนความจําและกิจกรรมสําหรับสโมสร
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ชื่อสโมสร
บันทึก

คําแนะนํา
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