
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท ำงำนกบัทีมงำนภำค  
(Working with Your District Team) 
 

  



ท ำงำนกบัทีมงำนภำค  
เป้าหมายของทมีงานภาคคอืการชว่ยสโมสรใหป้ระสบความส าเรจ็ ไมว่า่ทา่นจะเป็นสมาชกิทมีงานทีก่ลบัมา
รบัหน้าทีอ่กีครัง้หนึ่งหรอืสมาชกิใหม่ หลกัสตูรนี้จะชว่ยใหท้า่นไดเ้รยีนรูว้า่ทมีงานภาคตอ้งท าอะไรบา้ง และ
สามารถท างานร่วมกนัเพือ่ช่วยสนบัสนุนสโมสรไดอ้ย่างไร 
 

โครงร่างของหลกัสตูร 
 บทที ่1 ภาพรวมของทมีงานภาค 1 
 

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของทีมงาน 
 บทที ่2 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบรว่มกนั 2 
 บทที ่3 คณะกรรมการและบทบาททีก่ าหนด 3 
 บทที ่4 คณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีเ่หน็สมควร 6 
 

ความร่วมมือและการส่ือสาร 
 บทที ่5  ท างานรว่มกนัและท างานกบัสโมสรต่าง ๆ 8 
 บทที ่6  ท างานรว่มกบัผูน้ าในภมูภิาค 10 
 บทที ่7  แผนการสือ่สาร 11 
 บทที ่8  ฝึกปฏบิตัสิถานการณ์สมมต ิ 12 
 บทที ่9  ทบทวน 15 
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บทที ่1 

ภำพรวมของทีมงำนภำค 

  
ทมีผูน้ าภาคประกอบดว้ยผูว้า่การภาค ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค คณะกรรมการต่าง ๆ  ผูว้า่การภาครบัเลอืก และ
อดตีผูว้า่การภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสรา้งนี้มุ่งหมายจะช่วยทมีงานภาคในการสนบัสนุนสโมสรและใหค้ าแนะน าทีจ่ าเป็นต่อความส าเรจ็ แตภ่าค
ควรจะปรบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ 
 
แผนผูน้ าภาคควรจะรวมถงึ 

• หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละบทบาท  
• คณะกรรมการทีก่ าหนดและคณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีเ่หน็สมควร  
• วธิปีฏบิตัเิพือ่ช่วยสโมสรในการด าเนินแผนผูน้ าสโมสร 

 

ผูว้า่การภาค 

ผูช้่วย 

ผูว้า่การภาค 

คณะกรรมการ

ภาค 
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บทที ่2  

หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบรว่มกนั 

  
สมาชกิทุกคนของทมีผูน้ าภาคจะตอ้ง 

• ท างานกบัผูว้า่การภาค ผูว้า่การภาครบัเลอืก ผูว้า่การภาคนอมนิี ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค และประธาน
คณะกรรมการภาค เพือ่ก าหนดกลยทุธใ์นการบรรลุเป้าหมาย 

• สง่เสรมิและเขา้ร่วมการประชุมอบรมของภาคและการประชุมใหญ่ประจ าปีของภาค (DC) 
• สือ่ขา่วสารขอ้มลูระหวา่งโรตารสีากล ภาคและสมาชกิสโมสร 
• ท างานอยา่งใกลช้ดิกบัผูน้ าสโมสรเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน า 
• รว่มมอืกบัผูน้ าในภมูภิาค เชน่ ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตารใีนภมูภิาค (RRFC) ผูป้ระสานงานโรตาร ี

(RC)  ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี(RPIC) และทีป่รกึษากองทุนถาวร / เมเจอรก์ิฟ๊ท ์
(E/MGA) 
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บทที ่3  

คณะกรรมกำรและบทบำทที่ก  ำหนด 
นโยบายของโรตารกี าหนดบทบาทบางอย่างใหแ้ก่ภาค ดรูายละเอยีด
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละบทบาทดงัต่อไปนี้ 
 
เรยีนรูใ้หม้ากขึน้เกีย่วกบับทบาทของผูว้า่การภาคและผูช้ว่ยผูว้า่การภาค 
 

ผูว่้าการภาค (District Governor) 
ในระหวา่งทีด่ ารงต าแหน่ง สโมสรจะพึง่พาท่านในเรือ่งการเป็นผูน้ า 
การสนบัสนุน และแรงกระตุน้ ในขณะทีพ่วกเขาด าเนนิโครงการ
บ าเพญ็ประโยชน์และมสีว่นร่วมในโปรแกรมต่าง ๆ ของโรตาร ีทา่นยงั
จะตอ้งมหีน้าทีด่งันี้ 
• ท าใหส้โมสรเขม้แขง็ ก่อตัง้สโมสรใหม่ และเพิม่สมาชกิ 
• สง่เสรมิการบรจิาคและการสนบัสนุนอื่น ๆ แก่มลูนิธโิรตาร ี
• ปรบัปรุงภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ีและท าหน้าทีเ่ป็นโฆษก

ของภาค 
 

ผูช่้วยผูว่้าการภาค (Assistant Governor) 
ในฐานะทีท่า่นเป็นผูช้ว่ยผูว้า่การภาค ทา่น
เป็นผูเ้ชือ่มโยงระหวา่งสโมสรทีท่า่นไดร้บั
มอบหมายกบัภาค  ความสมัพนัธท์ีท่า่น
สรา้งขึน้กบัผูน้ าสโมสรท าใหโ้รตารเีขม้แขง็ 
ทา่นยงัจะตอ้ง 
• ไปเยีย่มสโมสรอยา่งสม ่าเสมอเพือ่

แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบั
กจิกรรม ทรพัยากร และโอกาสต่าง ๆ 
ของสโมสร 

• สนบัสนุนสโมสรในการก าหนดและบรรลุเป้าหมาย หาทางแกไ้ขความทา้ทายต่าง ๆ  แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ และ
ท าตามขอ้ก าหนดดา้นการบรหิารงานของภาคและโรตารสีากล  

• ท าหน้าทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหวา่งสโมสรและคณะกรรมการภาค 
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คณะกรรมการท่ีก าหนด 
สมาชิกภาพ  
พฒันา ท าการตลาด และด าเนินกลยทุธข์องสโมสรและภาคเพือ่การเพิม่สมาชกิ 
 
ภาพลกัษณ์สาธารณะ  
ชว่ยโรแทเรยีนใหเ้ขา้ใจวา่การสง่เสรมิสูภ่ายนอกอย่างมปีระสทิธภิาพ การวางแนวทางใหส้อดคลอ้งกบัแบรนด์
ของโรตาร ีและภาพลกัษณ์สาธารณะในทางบวก ชว่ยใหโ้รตารเีจรญิรุง่เรอืง 
 
การเงิน  
ควบคุมการเงนิของภาคโดยการพจิารณาทบทวนและแนะน าจ านวนเงนิคา่ธรรมเนียมรายหวัของภาค และดแูล
รายรบัรายจา่ยทุกอย่างของภาค 
 
ฝึกอบรม  
สนบัสนุนผูว้า่การภาคและผูว้า่การภาครบัเลอืกในการอบรมผูน้ าสโมสรและผูน้ าภาค และดแูลแผนการอบรม
โดยรวมของภาค 
 
มลูนิธิโรตารี  
ชว่ยผูว้า่การภาคในการใหค้วามรู ้ใหแ้รงกระตุน้และแรงบนัดาลใจแก่โรแทเรยีนใหม้สีว่นรว่มในโปรแกรมของ
มลูนิธ ิและการหาทุน  ดแูลคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย คอื หาทุน ทุนสนบัสนุน โปลโิอพลสั ทุนการศกึษา
สนัตภิาพของโรตาร ีและดแูลการเงนิ 
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คณะอนุกรรมการท่ีก าหนดส าหรบัคณะกรรมการมลูนิธิโรตารี 
 

หาทุน 
ประสานงานในเป้าหมายการหาทุนของภาค 
ส าหรบักองทุนประจ าปี กองทุนโปลโิอพลสั  

และกองทุนถาวรของโรตาร ีรอ้งขอการบรจิาค  
และใหค้วามรูแ้ก่โรแทเรยีนเกีย่วกบั 

ทางเลอืกของการบรจิาค 

 

ทุนสนับสนุน 
ชว่ยสโมสรในการสมคัรขอรบัทุนสนบัสนุน 
ของโรตาร ีและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มใน  

District Grants และ Global Grants 

   

โปลิโอพลสั 
สนบัสนุนพนัธสญัญาของโรตารใีนการ 

ขจดัโรคโปลโิอ และสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม 
ในกจิกรรมโปลโิอพลสั 

 

ทุนการศึกษาสนัติภาพของโรตารี 
สง่เสรมิสโมสรใหม้สีว่นรว่มในโปรแกรม 
ศนูยศ์กึษาสนัตภิาพ และจดัการใบสมคัร 

ของสโมสร 

 

ดแูลการเงิน 
ดแูลคุณสมบตัขิองสโมสรในการมสีว่นรว่ม 
ในทุนสนบัสนุน และมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

รวมทัง้จดัการทุนสนบัสนุนดว้ยความระมดัระวงั  
และใหค้วามรูแ้ก่โรแทเรยีนในการจดัการทุน
สนบัสนุนอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 
ดรูายละเอียดเก่ียวกบัการมีคณุสมบติัและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการท่ีก าหนดว่า
จะต้องมีแต่ละชุดในหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของทีมผูน้ าภาค (District Leadership Team 
Responsibilities) ซ่ึงเป็นเอกสารในหลกัสูตรน้ี 
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บทที ่4  

คณะกรรมกำรอ่ืน ๆ ตำมที่เห็นสมควร  

 
 
คณะกรรมการอื่น ๆ ตามทีเ่หน็สมควร มดีงันี้ 
 
ศิษยเ์ก่าโรตารี (Alumni)  
หาหนทางทีส่โมสรและภาคจะสามารถท าใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่นรว่มในความพยายามในการหาทุน สมาชกิภาพ และ
การบ าเพญ็ประโยชน์ของโรตาร ี
 
บริการชมุชน (Community Service)  
สง่เสรมิโปรแกรม กจิกรรม และทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรกิารชมุชนและบรกิารดา้นอาชพี และใหก้าร
สนบัสนุนเพิม่เตมิแก่สโมสรโรทาแรคทแ์ละอนิเทอรแ์รคท ์
 
ส่งเสริมการเข้าประชมุใหญ่ (Convention Promotion)  
สง่เสรมิการเขา้ประชุมใหญ่ประจ าปีของโรตารแีก่สมาชกิทัว่ทัง้ภาค 
 
ส่งเสริมการเข้าประชมุใหญ่ภาค (District Conference)  
วางแผนและสง่เสรมิการประชุมใหญ่ภาคและชว่ยใหม้ผีูร้ว่มประชุมมากทีส่ดุ 
 
โปรแกรมของภาค (District Programs)  
สง่เสรมิกลุ่มตา่ง ๆ โปรแกรม และกจิกรรมของภาค  มกัจะร่วมกบัคณะกรรมการของแต่ละโปรแกรมหรอืกลุ่มที่
พวกเขาสนบัสนุน ซึง่อาจจะรวมถงึอนิเทอรแ์รคท ์โรทาแรคท ์การแลกเปลีย่นมติรภาพของโรตาร ีการ
แลกเปลีย่นเยาวชนโรตาร ีและไรลา 
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บริการระหว่างประเทศ (International Service)  
ใหแ้รงจงูใจแก่สโมสรในการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบับรกิารระหวา่งประเทศ และเชือ่มโยงพวกเขากบัทรพัยากรและ 
พีเ่ลีย้ง 
 
การเสนอช่ือ (Nominating)  
เสนอโรแทเรยีนทีม่คีุณสมบตัดิทีีส่ดุในการท าหน้าทีผู่ว้า่การภาค 
 
โรทาแรคท ์(Rotaract)  
ชว่ยผูว้า่การภาคในการเผยแพร่และสง่เสรมิการก่อตัง้สโมสรโรทาแรคทใ์หม่ และบรหิารงานโรทาแรคท ์
ภายในภาค 
 
ดรูายละเอียดเก่ียวกบัคณุสมบติัและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามท่ี
เหน็สมควรแต่ละชุดได้จากหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของทีมผูน้ าภาค (District Leadership Team 
Responsibilities) ซ่ึงเป็นเอกสารประกอบของหลกัสูตรน้ี 
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บทที ่5 

ท ำงำนรว่มกนัและท ำงำนกบัสโมสรตำ่ง ๆ 
เมือ่ทา่นไดเ้รยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบับทบาทของทมีงานภาค ลองคดิดวูา่ทา่นจะท างานกบัสมาชกิทมีงานและผูน้ า
ในภมูภิาคไดอ้ย่างไรเพือ่ 

• ใหก้ารสนบัสนุนสโมสรตามทีพ่วกเขาตอ้งการ 
• สง่ต่อขอ้มลูขา่วสารระหวา่งสโมสรและภาค 

 

วิธีการท างานกบัสโมสร 
 
 
 
ทมีงานภาคเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัยิง่ส าหรบั
สโมสร โดยเฉพาะอยา่งยิง่สโมสรทีต่อ้งดิน้รน 
ค าแนะน าส าหรบัการเริม่ตน้มดีงัต่อไปนี้ 
 
 
 

 

ค าแนะน าท่ี 1  ค าแนะน าท่ี 2 

 

 

 
พดูคุยกบัสมาชกิทมีงานภาคและอดตีผูน้ า 

เพือ่เรยีนรูว้า่สโมสรท างานกบัคณะกรรมการอื่น ๆ 
อย่างไรในบทบาทของทา่น 

 ทบทวนขอ้มลูใน Rotary Club Central เพือ่ก าหนด
วา่สโมสรใดทีท่า่นตอ้งการท างานดว้ย และการ
สนบัสนุนประเภทใดทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อสโมสร

มากทีส่ดุ 
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ค าแนะน าท่ี 3  ค าแนะน าท่ี 4 

 

 

 
อย่าลมืสอบถามสโมสรถงึสิง่ทีต่อ้งการมากทีส่ดุ  
การเป็นหุน้สว่นทีป่ระสบความส าเรจ็ขึน้อยู่ 

กบัการสือ่สารทีเ่ปิดกวา้ง 

 สง่เสรมิสโมสรใหด้คู าแนะน าในเอกสาร เป็นสโมสร
ทีต่ืน่ตวัอยูเ่สมอ: แผนผูน้ ำสโมสร พวกเขาจะ

สามารถคน้พบค าแนะน าในการท าใหส้โมสรมคีวาม
กระตอืรอืรน้ และท าใหส้มาชกิใหม่และสมาชกิ

ปัจจุบนัมสีว่นร่วม 
 

การท างานร่วมกนั 
 
วธิกีารท างานรว่มกนัเป็นทมีจะมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพของทา่นในการสนบัสนุนสโมสร เรยีนรูบ้ทบาทหน้าที่
ของแต่ละฝ่าย เรือ่งทีม่คีวามเชีย่วชาญ และเป้าหมาย เพือ่ขยายการสนบัสนุนใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 
ก าหนดวา่โครงการและกจิกรรมใดทีท่มีงานของทา่นสามารถมสีว่นรว่มเพือ่ใหเ้กดิผลกระทบสงูสดุ 
 
ทบทวนกระบวนการในการวางแผนกจิกรรมของภาคและการสนบัสนุนสโมสร ถามตวัทา่นเองวา่สโมสรไดร้บัสิง่
ทีต่อ้งการจากทมีงานหรอืไม่ 
 
รวบรวมความเชีย่วชาญและทกัษะของสมาชกิทมีงานเพือ่ใชใ้นการสนบัสนุนโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ของ
ภาค 
 
โอกาสทีจ่ะรว่มมอืกนัในภาคมอีะไรบา้ง เริม่ตน้ดว้ยการดเูป้าหมายของภาคแลว้จงึพจิารณาค าถามต่อไปนี้ 
• เป้าหมายนี้มผีลกระทบในเรือ่งอื่น ๆ อะไรบา้ง? เชน่ ดา้นสมาชกิภาพ? ภาพลกัษณ์สาธารณะ? หรอือื่น ๆ 
• มใีครบา้งในทมีงานทีส่ามารถท างานไปสูเ่ป้าหมายนัน้? 
• เราสามารถร่วมมอืกนัในโครงการอะไรบา้ง? เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายนี้ 
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บทที ่6  

ท ำงำนรว่มกบัผูน้  ำในภูมิภำค 
ผูน้ าในภมูภิาคและทมีงานของพวกเขามคีวามเชีย่วชาญในเรือ่ง
สมาชกิภาพ มลูนิธโิรตาร ีภาพลกัษณ์สาธารณะ และการหาทุน  
พวกเขาสนบัสนุนภาคทัง้หลายและเสนอการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ 
รายงานเกีย่วกบัแนวโน้ม และแนะน าขัน้ตอนการปฏบิตัอิย่าง
ละเอยีด  จงท างานร่วมกบัพวกเขาเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายของ
ภาค 
 
ทา่นทราบหรอืไม่ว่าผูน้ าในภมูภิาคแต่ละคนสามารถชว่ยให้

ทา่นประสบความส าเรจ็ได ้พจิารณาการปฏบิตังิานของผูน้ าแต่ละคนและใสเ่ครือ่งหมายในขอ้ทีถู่กตอ้ง 
 
 RRFC RC RPIC E/MGA 
1)  เพิม่การมสีว่นรว่มในกองทุนประจ าปี ทุนสนบัสนุนและ

โปรแกรมต่าง ๆ 
    

2)  ตระหนกัถงึแนวโน้มสมาชกิภาพ และความทา้ทายในภาค     
3)  บ่งชีแ้ละเชญิชวนผูบ้รจิาคเมเจอรโ์ดนเนอร ์     
4)  สง่เสรมิกลยทุธใ์นการสนบัสนุนเนเจอรก์ิฟ๊ท ์     
5)  คน้หาและบอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบัคนลงมอืท ำ (People of 

Action) ทีน่่าสนใจ 
    

6)  หาโอกาสในการก่อตัง้สโมสรโรตาร ีและสโมสรโรทาแรคท์
ใหม ่

    

7)  พฒันาเอกสารการรณรงคภ์าพลกัษณ์สาธารณะ     
8)  สมคัรขอรบัทุนสนบัสนุน     

 
 
 
 
 

 

ค าตอบ 
 1) – RRFC 2) – RC 
 3) – E/MGA 4) – E/MGA 
 5) – RPIC 6) – RC 
 7) – RPIC 8) – RRFC 

RRFC = ผูป้ระสานงานมลูนิธโิรตาร ี 
(Regional Rotary Foundation Coordinator) 

RC = ผูป้ระสานงานโรตาร ี 
(Rotary Coordinator) 

RPIC = ผูป้ระสานงานภาพลกัษณ์สาธารณะของโรตาร ี 
(Rotary Public Image Coordinator) 

E/MGA = ทีป่รกึษาการบรจิาคกองทุนถาวรและ Major Gifts  
(Endowment/Major Gifts Adviser) 
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แผนกำรสื่อสำร 
พจิารณาวา่ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดทีท่า่น
ตอ้งการจะสือ่สาร จะสง่ออกไปดว้ยวธิใีดและบ่อย
เพยีงใด วธิกีารทีท่า่นจะท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ภาค
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการมดีงันี้ 
• ผูช้ว่ยผูว้า่การภาคสามารถถ่ายทอดขา่วสาร

ใหแ้ก่ผูว้า่การภาค คณะกรรมการภาค และ
สโมสรต่าง ๆ 

• คณะกรรมการภาคสามารถสือ่สารโดยตรงกบั
คณะกรรมการสโมสร 

 
มีการแบง่ปันข้อมลูข่าวสารในภาคของท่านอย่างไร 
ใชร้ายการตรวจสอบเพือ่ก าหนดวา่ขอ้มลูในปัจจุบนัควรจะถูกสือ่สารในหมูส่โมสร ภาค และโรตารสีากลอย่างไร 
 
ข่าวสารปัจจบุนัจากโรตารีสากล 
 ใครในทมีงานทีผู่ว้า่การภาคควรจะบอกเป็นคนแรก 
 ขา่วสารควรจะถูกสง่ใหส้โมสรเรว็เพยีงใด ทา่นจะก าหนดล าดบัความส าคญัของสารอยา่งไร 
 สารส าคญัจะถูกสือ่ออกไปอย่างไร เชน่ บอกปากต่อปาก โดยโทรศพัท ์หรอือเีมลในจดหมายขา่ว 
 จะมสีมาชกิในทมีงานหลายคนทีร่บัผดิชอบในการถ่ายทอดขอ้มลูประเภทต่าง ๆ หรอืไม่ 
 ใครจะเป็นผูส้ือ่ขา่วสารอะไรบา้ง 
 
การส่ือสารระหว่างสโมสร ภาค และโซน 
 ขอ้มลูขา่วสารประเภทใดทีภ่าคตอ้งการไดร้บัจากสโมสร 
 ทา่นจะใหข้อ้มลูขา่วสารแกผู่ว้า่การภาคอย่างไร 
 ผูว้า่การภาคจะสือ่สารขอ้มลูกบัทา่นอย่างไร 
 ภายใตส้ถานการณ์ใดทีผู่ว้า่การภาคจะท างานกบัสโมสรโดยตรง 
 ขอ้มลูขา่วสารจากผูน้ าภูมภิาคจะถูกแบ่งปันใหแ้ก่สโมสรอย่างไร 
 ภายใตส้ถานการณ์ใดทีผู่น้ าภูมภิาคจะท างานโดยตรงกบัสโมสร 
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บทที ่8  

ฝึกปฏิบตัสิถำนกำรณส์มมติ 
 
โอกาสในการร่วมมอืกนัภายในภาคมอีะไรบา้ง เริม่ตน้ดว้ยการดเูป้าหมายของภาคและพจิารณาค าถามเหล่านี้ 

• เป้าหมายนี้จะมผีลต่อเรือ่งอื่น ๆ อะไรบา้ง สมาชกิภาพ ภาพลกัษณ์สาธารณะหรอือื่น ๆ  
• มใีครอกีบา้งในทมีงานทีจ่ะชว่ยท างานไปสูเ่ป้าหมายนี้ได ้
• โครงการอะไรบา้งทีเ่ราสามารถรว่มกนัท าเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายนี้ 

 

เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในโรตารีและส่งเสริมสมาชิกภาพ ภาค 8000 ตดัสินใจท่ีจะด าเนินการรณรงค์
คนลงมือท า (People of Action) คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะรบัผิดชอบในเร่ืองความคิด
ริเร่ิม คณะกรรมการซ่ึงท างานร่วมกบัสมาชิกอ่ืน ๆ ในทีมงานภาคตดัสินใจท่ีจะให้สโมสรร้องขอทุน
จากภาคเพ่ือช่วยจ่ายค่าโฆษณาและวสัดอุปุกรณ์ในการส่งเสริม 

 
มสีมาชกิใดบา้งของทมีงานภาคทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง และพวกเขาท างานรว่มกนัอย่างไร 

  
 คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ 
ท างานร่วมกบัผูว้า่การภาคเพือ่สรา้งวสิยัทศัน์ส าหรบัการรณรงค์ 
 
อ านวยการโครงการโดยใหแ้นวทางทีช่ดัเจนแก่ทุกคนในเรือ่งเกีย่วกบับทบาท การชีน้ าพวกเขาโดยการปฏบิตัิ
เพือ่พฒันาเป้าหมาย และรบัขอ้มลูจากกลุ่มวา่จะท าใหส้โมสรมสีว่นเกีย่วขอ้งไดอ้ย่างไร 
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 ผูว่้าการภาค 
ใหว้สิยัทศัน์และแนวทางส าหรบัการรณรงค ์
 
 ผูช่้วยผูว่้าการภาค 
รายงานเป้าหมายภาพลกัษณ์สาธารณะเพือ่ใหผู้อ้ื่นทราบวา่ความส าคญัของการสง่เสรมิคอือะไร 
 
 คณะกรรมการการเงิน 
ท างานกบัทมีงานเพือ่จดัท างบประมาณและด าเนินการจ่ายเงนิใหส้โมสร 
 
 คณะกรรมการสมาชิกภาพ 
ตรวจสอบรายงานที ่Rotary Club Central เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัแนวโน้มสมาชกิภาพในภาค 
 
ใชข้อ้มลูเกีย่วกบัอตัราการรกัษาสมาชกิ เพศ และเหตุใดสมาชกิจงึออกจากสโมสรเพือ่วางเป้าหมายของ
สารส าคญั 
 
พวกเขามแีผนงานทีม่รีายละเอยีดวา่จะท างานกบัสโมสรอย่างไร เรยีนรูว้า่พวกเขาท างานอยา่งไร 

  
 คณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะ 
อพัเดทเวบ็ไซตข์องภาครวมทัง้ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการรณรงคค์นลงมอืท า วธิกีารใชป้ระโยชน์จาก Brand 
Center ของโรตาร ีและค าแนะน าในการอพัเดทเวบ็ไซตข์องสโมสร 
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 ผูว่้าการภาค 
สง่สารส าคญัใหส้โมสรทุกสโมสรซึง่เน้นถงึความส าคญัและประโยชน์ของความคดิรเิริม่ และพดูคุยเกีย่วกบัสาร
นัน้ในระหวา่งการเยีย่มสโมสร 
 
สง่เสรมิใหส้โมสรก าหนดเป้าหมายภาพลกัษณ์สาธารณะใน Rotary Club Central 
 

 ผูช่้วยผูว่้าการภาค 
เน้นความส าคญัของสารส าคญัจากผูว้่าการภาค 
 
ท างานรว่มกบัสโมสรตามแผนการใชเ้งนิทุนสนบัสนุน 
 
เชือ่มโยงสโมสรกบัคณะกรรมการภาพลกัษณ์สาธารณะเพื่อความชว่ยเหลอืในการรณรงค์ 
 

 คณะกรรมการการเงิน 
ท างานกบัเหรญัญกิของสโมสรเพือ่สง่เงนิทุนสนบัสนุน 
 

 คณะกรรมการสมาชิกภาพ 
ชว่ยสโมสรใหเ้ขา้ใจถงึแนวโน้มสมาชกิภาพของสโมสร 
 
สง่เสรมิใหป้ระธานสมาชกิภาพและภาพลกัษณ์สาธารณะของสโมสรท างานร่วมกนัเกีย่วกบัการรณรงค ์
 
แนะน าแนวทางทีข่า่วสารของคนลงมอืท ำของสโมสรจะสามารถแสดงใหเ้หน็ถงึประโยชน์ของการเขา้ร่วมกบั 
โรตารไีด ้
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บทที ่9  

ทบทวน 

  
เรามาทบทวนสิง่ทีท่า่นไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการท างานกบัทมีงานภาคดว้ยกนั โดยจบัคูส่มาชกิทมีงานภาค
ทางดา้นซา้ยมอืกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหรอืโอกาสในความรว่มมอืกบัสมาชกิทมีงานภาคทางดา้นขวามอื 
 
1)  คณะกรรมการบรกิารระหวา่งประเทศ  ก) หาแนวทางทีส่โมสรและองคก์รบ าเพญ็

ประโยชน์ในทอ้งถิน่สามารถรว่มมอืกนัได ้ 
2) คณะกรรมการการเงนิ  ข) ท างานร่วมกบัคณะกรรมการภาคอื่น ๆ เพือ่ท า

ใหศ้ษิยเ์ก่ามสีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมของ
สโมสรและภาค  

3) คณะกรรมการสมาชกิภาพ มลูนิธโิรตารแีละ
ภาพลกัษณ์สาธารณะ 

ค) เชือ่มโยงสโมสรกบัทรพัยากรส าหรบัโครงการ
เพือ่ช่วยในการสมคัรขอรบัทุน Global Grants 

4)  คณะกรรมการบรกิารชุมชน ง) วางแผนและด าเนินเวริค์ชอ้ปสโมสรทีต่ืน่ตวัอยู่
เสมอ 

5)  ผูว้า่การภาค  จ) ท างานกบัประธานมลูนิธโิรตารเีพือ่จา่ยทุน
สนบัสนุน  

6)  คณะกรรมการศษิยเ์ก่า ฉ) สง่เสรมิความต่อเนื่องโดยการท างานกบัผูน้ า
ภาคในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต 

7)  ผูช้ว่ยผูว้า่การภาค  ช) ประเมนิศกัยภาพของสโมสรเพือ่การเตบิโตและ
เป็นพีเ่ลีย้งใหก้บัผูน้ าสโมสร 
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ค าตอบ 
 
 1) – ค 2) – จ 

 3) – ง 4) – ก 

 5) – ฉ 6) – ข 

 7) – ช 

 
  
 
ขอขอบคุณทีท่า่นเรยีนรูห้ลกัสตูรนี้ โดยการสรา้งสมัพนัธต์่อกนั สง่เสรมิความร่วมมอื และสือ่สารอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ทา่นจะสามารถใหก้ารสนบัสนุนสโมสรตามทีพ่วกเขาตอ้งการเพือ่ความส าเรจ็ได ้
 
 
 


